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.  ػَُٛاَات َٚقس  تؿا٩ّنإ نجرلاياؿػٔ ع٢ً بٔ ايعباؽ ايط٢َٚ أبٛ   : ٛـــايؿاعط ٖ 

إزي ايط٢َٚ  ابٔ ؾؿهاٙبٝع٘ ع٢ً  يٝذدلٙايبٝت  بعض دسضإ ف٬ـتؾكاّ اؾاض بإبٝت٘ ؾطؾض ابٔ ايط٢َٚ ايؿاعط ؾطا٤ رلإ ــس دـأسأضاز  َٓاغب١ ايٓل :  

ايككٝس٠ اييت تسٍ ع٢ً سب٘ يبٝت٘ ٚٚطٓ٘ . ٖصٙ نتب ٚ   بػساز أَرل  

 ببٝت٘ ايؿاعط شيػو

اـايهـط َــسٖـاي ي٘  أ٫ أض٣ غرل٣ ٚ                  ٘عٳـــــــ٫ أبـٝـأ آيــٝـتٴ ٔٷــيـ٢ ٚطـ ٚ

ها٬يـ٢ ؿيٛا ؾـــّٛ أقبشــنٓع١ُ ق                   ْع١ُ طر ايؿباب ٚـــب٘ ؾ عٗستٴ

ايهاــٛزضت ٖــس إٕ بإ غــشلا دػ                  ٘ؼ ستـ٢ نأْـــت٘ ايٓـؿؾـكـس أيؿ

ٓـايـهاـٖ بابٴــاٖا ايؿـــقهٸ َـآضبٴ                   ِٴـٗـاٍ إيٝـــب أٚطـإ ايـطدٚسـبٸ

اـٛا يصيهٓټــا ؾٝـٗا ؾشــعـٗـٛز ايكب                  ـِ ـــطتٗـطٚا أٚطـاْـِٗ شنـإشا شنـ

اث١ ابٔ ايطَٚٞ باـًٝؿ١اغتػ

هايابــِ عــــكــ٘ َـعــٖا أْـا َـٓ ٚ                 ٢ْععٸ ٚ ِٷـٝ٘ ي٦ٝـا٢َٓ ؾــس نقـ ٚ

يهااـ٘ اغيػـٓـ٘ َٝـــــعٝـؼ إيـ٢ بٜـطٜ                 سيٓعزي  طتــساثا أنـأسـسخ أس ٚ

ٗس ؾ٢ دٗس استٝايهاـاد قاٍ زي ٚ                 ٬َت٢ــٔ ؿيـ٢ٓ ؾُٝا أت٢ َــضاغُ ٚ

ايهاـبؿع ِ ـاشلتس٣ أؾـعــــــ٫ٚ تــك                يؿاعط   كاــٕٛ سـَٔ ايكّٛ ٫ ٜطع

اايهـري اغيٗــٛؽ ايهاؾشـــٚقتو ْؿ                 ١ـــ٬َـٌ ؿيًّٛ نـــٌ عـٔ اغيــيـــــؾذ

َعٓاٖاايه١ًَُعٓاٖاايه١ًُ

أْكؿ٢ٓ × ؿي٢ًُٓ ٢ٓناَ )ز( أٚطإ  ٜككس بٝت ٚطٔ 

ي٪َا٤/ أٯّ / ي٦اّ  (ز)نطِٜ × ز٧ْ ي٦ِٝسًؿت أقػُت آيٝت

/ أزٖط زٖٛض (ز)ايعَٔ  ايسٖط

قٗط٢ْ ٚغًب٢ٓ عع٢ْ  عؿتٜٚككس  عطؾت  عٗست 

 : ؾطٚر طيع  أٚي٘ ْٚهاضتٜ٘ككس  ؾطر ايؿباب
قتِ َعكِ

اغيككٛز قٛتو )ّ( سبٌ سبايو

ْك١ُ×  )ز( ْعِ / أْعِ ؾهٌ ْع١ُ
/ ؾعٌ ابتسع أسسخ

 أؾعا٫  اسساثا

ْؿعت× آشت / أغا٤ت  أنطت  ؿيٌ (ّظياٜتو / دٛاضى)  وؿي٬ي

 حيٝس ٚضيٌٝ ٜـطٜـؼ عاؾت٘ / نطٖت٘×  ٚأسبت٘ أيؿت٘

َػًو (ّ)ايططم  اغيػايو ْؿٛؽ/ أْؿؼ  (زايطٚح ) ايٓؿؼ

 ٖذط٢ْ ٚعاز٢ْ ضاغ٢ُٓ اقذلب×  بعس ٚاْؿكٌ بإ

إْكاؼي×  ؿي٢ًُؿي٬َت٢كٝتب×  تطنتغٛزضت



4

أٜاّ ؾباب٘ اؾ١ًُٝ َٓعُا ؾ٢ ؿي٬ي٘ نُا ٜٓعِ ايطداٍ ؾ٢ ؿيٌؾكس قه٢ ؾٝ٘ أس٢ً  غرلًٙه٘ أسس أ٫ ضي ِ أ٫ ٜبٝع٘ ٚأقػ ٜ٪نس ايؿاعط شيػه٘ ببٝت٘  ؾكس 

ؼي طؿٛيت٘  سكل ؾٝ٘ أعـيِ أَٓٝات٘  ع٢ً ايؿٛض إٕ اٱْػإ حيب بٝت٘ ؾكس ضعاٜت٘ ٚيكس أسب ٖصا ايبٝت ؾ٬ ٜػتطٝع ؾطاق٘ ؾًٛ تطن٘ شلًو بعسٙ ٚا٭َرل 

طض ــثِ ٜع نُا اؾتاقٛا ٭ٚطاِْٗ . اا٭ٜاّ ظُاشل شلصٙا٭ٜاّ اؾ١ًُٝ أٜاّ ايكبا ٚايؿباب  ؾاؾتاقٛا  ٖصٙا شنط ايٓاؽ أٚطاِْٗ  تصنطٚا نًُ ٚ ٚؾباب٘ 

قا٬٥ ي٘ ٖٚسزٙ زاضٙع٢ً بٝع بٝت٘ ؾًٝذأ إزي ايٛايٞ يٝٓكؿ٘ َٓ٘ ؾكس استاٍ ٖصا اؾاض اـبٝح بهٌ اؿٌٝ ست٢ ٜبٝع٘  إدباضٙ ي٘ ٚقاٚي١ داضٙايؿاعط ؿيًِ 

 ٜٓكؿِٗ ا٭َرلنُا  ٓاؽ ؿكٛم ايؿعطا٤ ؾِٗ ٫ ٜٓكؿِْٛٗابصٍ نٌ َا ؼي دٗسى ؾًٔ ٜػتذٝب يو أسس ٚئ ٜكـ أسس َعو , ٜٚتشػط ايؿاعط ع٢ً عسّ سؿفي اي

. َٔ َٛاطٔ اشل٬ى ٚإٔ حيُٝ٘اضٖري اهلل  َٔ ْؿٛؽ ا٭عسا٤ ايه ٘ ؿـيثِ ٜسعٛ ايؿاعط يٮَرل بإٔ حي,  عٓ٘عٌٜ ؿيًِ ٖصا اؾاض ٝي إيًٝ٘ذأ ؾإْ٘ ٜ. ٚيصا 

أ٫ٚ ايكٛض ايبٝا١ْٝ

اـايهـط َـايسٖ ي٘  أ٫ أض٣ غرل٣ ٚ                  ٫٘ أبـٝـعٳأ آيــٝـتٴ ٔٷــيـ٢ ٚطـ ٚ  

 ٘و ايؿاعط بٛطٓ٘ ٚغط طياشلا اٱتٝإ باغيع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘ؾس٠ شيػټقؿ١ ٖٚٞ  نٓا١ٜ عٔ:  آيٝت أ٫ أبٝع

ْهط٠ يًتعـيِٝ ن١ًُ ٚطٔٚ  باع ٚغط طياشلا ايتٛنٝض .ايٛطٔ بؿ٤٢ َاز٣ ٜٴسٝح ؾب٘  اغتعاض٠ َه١ٝٓ ٚ  

 ٘ٚغًٝت أغًٛب قكط ؾس٠ سب ايؿاعط يٛطٓ٘ ٚغط طياشلا اٱتٝإ باغيع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘ نٓا١ٜ عٔ :  ٫ أض٣ غرلٟ ي٘ ايسٖط َايها

ايتؿطٜؽي ؾٝ٘ . ّباغتُطاض شيػه٘ ببٝت٘ ٚعس تٛســــ٢ ايسٖـــــــط             ايتدكٝل ٚايتٛنٝس ٜؿٝس ٚا٫غتجٓا٤ ايٓؿٞ  

 : طبام ٜٛنض اغيع٢ٓ ٚ ٜ٪نسٙ بايتهاز قػٔ بسٜعٞ أبٝع٘ , َايها 

ٛا ؾ٢ ؿي٬يهاــّٛ أقبشــنٓع١ُ ق                  ْع١ُ يؿباب ٚطر اـــب٘ ؾ عٗستٴ  

  غعازت٘ بصنطٜات ؾباب٘ ؼي ٚطٓ٘ ٚغط طياشلا اٱتٝإ باغيع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘ نٓا١ٜ عٔ:  ؾطر ايؿباب ب٘عٗست .

ٚايتدكٝل ٚا٫ٖتُاّ يًتأنٝس اؾ١ًُ بتكسِٜ ؾب٘ أغًٛب قكط  

 سٝح ؾب٘ ْعُت٘ ؾ٢ ٚطٓ٘ بٓع١ُ َٔ عاؾٛا ؾ٢ ؿيٌ ا٭َرل ٚغط طياي٘ ايتٛنٝض تؿبٝ٘ شيجًٝٞ:  ْٚع١ُ نٓع١ُ قّٛ أقبشٛا ؾ٢ ؿي٬يها

 سٝح ؾب٘ ا٭َرل بؿذط٠ شلا ؿيٌ ٚغط طياشلا ايتٛنٝض . اغتعاض٠ َه١ٝٓ:  أقبشٛا ؼي ؿي٬يو 

ايهاـضت ٖٛزٹــس إٕ بإ ُغــشلا دػ                  ؼ ستـ٢ نأْ٘ـؾـكـس أيؿـت٘ ايٓـؿ  

 سٝح ؾب٘ بٝت٘ باؾػس ايصٟ سًت ب٘ ضٚس٘ ْٚؿػ٘ ٚغط طياي٘ ايتٛنٝض . تؿبٝ٘ شيجًٝٞ : ٖايها ضتٴٛزٹنأْ٘ شلا دػس إٕ بإ ُغ 

 سب٘ يبٝت٘ ٚغط طياشلا اٱتٝإ ؾس٠ نٓا١ٜ عٔ ٚ طياشلا ايتؿدٝلسٝح ؾب٘ ايٓؿؼ بإْػإ ٜأيـ ٚغط اغتعاض٠ َه١ٝٓ:  ؾكس ايؿت٘ ايٓؿؼ

ٚ اؾ١ًُ تعًٌٝ غيا قبًٗا     بكس ٜ٪نس سب٘ يٛطٓ٘ أغًٛب َ٪نس . باغيع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘  

ٖايو 
×  ٬ىٖـٴ/ ًٖه٢ / ٖٛايو  (ز)َٝت 

ْإز 

نٌ َا ؼي ٚغعوابصٍ ادتٗس ,  ادٗس

 ٚغعو / طاقتو )ز( دٗٛز دٗس

غصادتو× / َهطى  ؼاًٜواستٝايوٙطٽّن ×ضغب ؼي سبب

أقٛاّ (ز)طياع١  قّٛ َهاض×  َأضب (ّ)َٓاؾع  َآضب

ٜهٝعٕٛ × ٕحيؿـيٛ ٜطعٕٛأَهاٖاقهاٖا

 تبتسع× كًس تتبع , تتكتس٣ْػٛا× شنطٚا

ٌٸ أٜاّ ٚعكٛض )ّ( عٗس عٗٛز  ثبٸـت , أبٔل ×/ أظٍ انؿـ  دٳ

 ٜككس بٗا ْؿػ٘ اغيـيًّٛ ايؿٝدٛخ١×  ايكػط ايكبا

أًٖهتو× ضعتو   ظيتو  ٚ ٚقتو , ْؿطٚا  نطٖٛا× اؾتاقٛا  سٓٛا
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 ايؿاعٌ يًس٫ي١ ع٢ً نجطت٘  . إجياظ عصف:  ضتٛزٹُغ                 . تؿٝس ايؿو ؼي إَها١ْٝ تؿطٜط٘ ؼي بٝت٘ إٕ ؾطط١ٝ:  إٕ بإ غٛزضت

ٓـايـهاـٖ بابٴـاٖا ايؿـــقهٸ َـآضبٴ                  ِٴـاٍ إيٝٗـــب أٚطـإ ايـطدٚسـبٸ  

 ايتؿٜٛل ٚايتدكٝل ٚايتٛنٝس بتكسِٜ اغيؿعٍٛ ب٘ ) أٚطإ( ع٢ً ايؿاعٌ )َآضب( ٜؿٝس أغًٛب قكط:  سبب أٚطإ ايطداٍ إيِٝٗ َآضب . 

 ايع٬ق١ بٝٓ٘ ٚبري ٚطٓ٘ . بك٠ٛ ٢تٛس ٖٓايو ٠ ايؿباب بإْػإ حيكل َا ٜطٜس ٚ غط طياشلا ايتؿدٝلؾكس ؾب٘ ؾذل : اغتعاض٠ َه١ٝٓ اٖا ايؿبابقهٸ

اـٛا يصيهٓټـعـٗـٛز ايكبا ؾٝـٗا ؾش                 ـطتٗـِ ـطٚا أٚطـاْـِٗ شنـإشا شنـ  

 ايتشكٝل  تؿٝس ايتأنٝس ٚ إشا ايؿطط١ٝ:  إشا شنطٚا. 

 قٛض ايعٗٛز بإْػإ ٜصنط ٚغط طياشلا ايتؿدٝل اغتعاض٠ َه١ٝٓ :  شنطتِٗ عٗٛز ايكبا

 غيا قبًٗا ٚاؾ١ًُ ْتٝذ١غطع١ ايتذاٚب بِٝٓٗ ٚبري ايٛطٔ  ايؿا٤ تؿٝس :  ؾشٓٛا يصيها

ايهابــكـِ عـٖا أْـا َـٓ٘ َـعـ ٚ                 ٢ْععٸ ٚ ِٷـٝ٘ ي٦ٝـا٢َٓ ؾــقـس ن ٚ  

  يًتشكرل ْهــــط٠ٚ ي٦ِٝ   بتكسِٜ اؾاض ٚ اجملطٚض ع٢ً ايؿاعٌ يتدكٝل ٚ ايتٛنٝسأغًٛب قكط  :  ِيـ٦ٝـ ؾٝ٘قس ناَين 

٤ إزي ا٭َرل ٚغط طياشلا اٱتٝإ باغيع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘ .ايهعـ ٚايًذٛ نٓا١ٜ عٔ:  ٖا أْا َٓ٘ َعكِ عبايها

 ؾب٘ اؿُا١ٜ باؿباٍ ٚسصف اغيؿب٘ ٚقطح باغيؿب٘ ب٘ ٚغط طياشلا ايتذػِٝ . سٝح اغتعاض٠ تكطحي١ٝ :  سبايها

يهاـا٘ اغيػـٓـ٘ َٜٝـطٜـؼ إيـ٢ بٝعـ                 سيٓعزي  طتــساثا أنـأسـسخ أس ٚ  

  ٚتطتاح ي٘ ايٓؿؼٜعطٞ دطغا َٛغٝكٝا تططب ي٘ ا٭شٕ  دٓاؽ ْاقل/   عٔ غ٤ٛ أؾعاٍ اؾاضنٓا١ٜ : ( انطت سيٓعيٞ أسساثا ) أسسخ

 نجط٠ قا٫ٚت اؾاض ٱدباض ايؿاعط ع٢ً بٝع بٝت٘ ٚغط طياشلا اٱتٝإ باغيع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘ نٓا١ٜ عٔ :ٜطٜؼ إزي بٝعٝ٘ َٓ٘ اغيػايو

ٗس ؾ٢ دٗس استٝايهاـقاٍ زي اد ٚ                  ٬َت٢ــٔ ؿيـضاغ٢ُٓ ؾُٝا أت٢ َ ٚ  

 .... غ٤ٛ أخ٬م اؾاض ٚغ٤ٛ َعاًَت٘ يًؿاعط ٚغط طياشلا اٱتٝإ باغيع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘ . عٔنٓا١ٜ  : ضاغ٢ُٓ ؾُٝا

 اغتكػاضٙ ٭َطايؿاعط ٚعسّ اٖتُاَ٘ ب٘ ٚغط طياشلا اٱتٝإ باغيع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘ . نٓا١ٜ عٔ:  ادٗس ؾ٢ دٗس استٝايها 

 ٜعطٞ دطغا َٛغٝكٝا تططب ي٘ ا٭شٕ ٚتطتاح ايٓؿؼ دٓاؽ ْاقل دٗس (ــ    ) ادٗسايػدط١ٜٚ ايتٗسٜس غطن٘ أَط ْٛع٘ أغًٛب إْؿا٥ٞ ادٗـــــس

 ايهاـبؿع ِ ـتس٣ أؾـعاشلـ٫ٚ تــك                يؿاعط   كاــٕٛ سـَٔ ايكّٛ ٫ ٜطع 

يًتبعٝض ( َٔ) سطف اؾط عٕٛ سكا يؿاعط(٫ ٜط ضداٍ)َٔ ايكّٛ  ٗاقًغيبتسأ اغي٪خط ي٬ٖتُاّ باـدل ؾأا إجياظ عصف :َٔ ايكّٛ ٫ ٜطعٕٛ سكا 

 ــٶا                         يًعُّٛ ٚايؿٍُٛ / ايتعـيِٝ ْهــــط٠:   ؿــاعـــــــطي يًتكًٌٝ:      ْهـــط٠ سـكـــــــ

 عًٝ٘ .سػٔ َعا١ًَ ا٭َرل يًؿعطا٤ ٚغط طياشلا اٱتٝإ باغيع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ  نٓا١ٜ عٔ : تكتس٣ أؾعاشلِ بؿعايو

 ِسٝح ؾب٘ ا٭ؾعاٍ بإْػإ ٜكتسٟ ٚغط طياشلا ايتؿدٝل . اغتعاض٠ َه١ٝٓ تكتسٟ أؾعاشل

    ايهًُتإ طيع يًهجط٠  ٜعطٞ دطغا َٛغٝكٝا تططب ي٘ ا٭شٕ ٚتطتاح ي٘ ايٓؿؼ دٓاؽ ْاقل :ؾعايو  (  ) أؾعاشلِ  ــ ٚ

اايهـري اغيٗــؽ ايهاؾشٛـٚقتو ْؿ                 ١ـ٬َـًّٛ نٌ ؿيـــؾذٌ عـٔ اغيــي  

 سٝح ؾب٘ ايـيًِ بؿ٤ٞ َازٟ جي٢ً ٚغط طياشلا ايتذػِٝ اغتعاض٠ َه١ٝٓ :  دٌ عٔ اغيـيًّٛ نٌ ؿي١َ٬

     ٜعطٞ دطغا َٛغٝكٝا تططب ي٘ ا٭شٕ ٚتطتاح ي٘ ايٓؿؼ دٓاؽ ْاقل:  ١َ٬ؿُي) اغيـيًّٛ   ــ

 ِّدٶ يًتٌٜٗٛ ْهـــــط٠ ؿي١َ٬ . تُينٚاي ا٫يتُاؽ غطن٘ أَط ْٛع٘ أغًٛب إْؿا٥ٞ:  ـــــــ

ايسعا٤ َع٢ٓ غطن٘ إْؿا٢٥ يؿـيا خدل٣ أغًٛب/   ؾكس ؾب٘ ايٓؿٛؽ بسضٚع أٚ سكٕٛ ؼُٞ ايٛايٞ: اغتعاض٠ َه١ٝٓ  ٚقتو ْؿٛؽ ايهاؾشري
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َا ايػطض ايؿعطٟ ايصٟ ٜٓتُٞ إيٝ٘ ايٓل ؟: 1ؽ

تطٛضت نػرلٖا َٔ ا٭غطاض ايؿعط١ٜ ؼي ايعكط ايعباغٞ ا٭ٍٚ . اييتٖٚٛ َٔ ا٭غطاض ايكسضي١  ايؿه٣ٖٛٛ ايػطض ايؿعطٟ يًٓل   

 نٝـ خايـ ابٔ ايطَٚٞ ايؿعطا٤ ايكسا٢َ ؼي  بٓا٤ ايككٝس٠ ؟  2ؽ

  نإ ايؿعطا٤ قبٌ ابٔ ايطَٚٞ ٜبسإٔٚ قكا٥سِٖ بايػعٍ ٚايبها٤ ع٢ً ا٭ط٬ٍ ٚٚقـ ايطس١ً ثِ بعس شيو ٜسخًٕٛ ؼي اغيٛنٛع ا٭غاغٞ يًككٝس٠ 

 ض اؿهاضٟانإ شيو ْتٝذ١ ي٬ظزٖ ٚ ٚزخٌ ؼي اغيٛنٛع ا٭غاغٞ َباؾط٠اغيكسَات  ٖصٙاعط ابتعس عٔ يهٔ ايؿ   

 َا َكسض اغيٛغٝك٢ ؼي ا٭بٝات ؟ 3ؽ

تـيٗط اغيٛغٝك٢ د١ًٝ ؼي ٖصا ايٓل سٝح ايٛظٕ ايصٟ ٜٓتُٞ إزي عط ايبػٝؽي ٚنصيو قاؾ١ٝ ايهاف اغيطًك١ .    

ِٖ ٬ََض ؾدك١ٝ  ايؿاعط ؟ َا أ 4ؽ

 ؾاعط َٛيس َتُهٔ َٔ أزٚات ايؿعط   . ؾكرل نعٝـ خيؿ٢ أٟ ؾ٤ٞ

 . ضيٌٝ إزي ايتؿا٩ّ ٚا٫ْؿطاز ٚتأٌٜٚ ا٭يؿاؿي إزي َعاْٝٗا ايػ١٦ٝ

 َا أِٖ اـكا٥ل ايؿ١ٝٓ ٭غًٛب ايؿاعط ؟ 5ؽ

  . غٗٛي١ ا٭يؿاؿيهط٠ .ٚنٛح ايؿ         تطابؽي اغيعاْٞ ٚعُكٗا  . عسّ تهًـ احملػٓات ايبسٜع١ٝ   . عُل ايكٛض ضغِ قًتٗا

٘ ايسٖط َايهاــرل٣ يــــٚأ٫ أض٣ غ                            ـع٘ـٝـت إ٫ أبـٝـٔ آيـــــــــٚيـ٢ ٚط

٬يهاـؾ٢ ؿي ٛاــــنٓع١ُ قّٛ أقبش         ١ُـاب ْٚعـبـعٗست ب٘ ؾطر ايؿ

هاـايــٛزضت ٖــشلا دػس إٕ بإ غ                           ٘ـنأْـ ت٢ ــؼ سـؾكس أيؿت٘ ايٓؿ

  - : اخذل اٱداب١ ايكشٝش١ ػيا بري ايكٛغري –أ 

طيع ؾطر ) ؾطٚر ــ أؾطار ــ ؾطا٥ذ (               ا٫ثٓإ َعا ( –أْعِ  –) ْعِ  « ْع١ُ » طيع                      أقػُت ( –أضزت  –) قطضت « أيٝت » َطازف         

َطازف بإ ) ؿيٗط ــ بعس ــ ٫ح (                   باقٝا ( –ْادٝا  –) قٜٛا « ٖايها » َهاز      ا٫ثٓإ َعا (  –عاؾت٘  –) نطٖت٘  «  أيؿت٘» َهاز 

اؾطح ا٭بٝات بأغًٛبو . -ب

ٔ( َٚاشا اؾازت ن١ًُ )ايسٖط( ؟ َا ز٫ي١ تٓهرل ن١ًُ  )ٚط  -ز 

-: اغتدطز َٔ ا٫بٝات َا ًٜٞ  -ز

ــ قػٓا بسٜعٝا ٚ بري ْٛع٘ ٚ غط طياي٘ .                   أغًٛبا َ٪نسا ٚبري أزات٘ ــ                 قٛض٠ خٝاي١ٝ ٚٚنشٗا ٚبري غط طياشلا .ــ     

اب ٖٓـايهاـهاٖا ايؿبَآضب ق        ِ       ـــاٍ إيٝٗـٚ سبب أٚطإ ايطد

ٓٛا يصيوعٗٛز ايكبا ؾٝٗا ؾش         ِ      ــــِ شنطتٗـــإشا شنطٚا أٚطاْٗ

ايهاــ٘ َعكــِ عبـٚ ٖا أْا َٓ            ٢ْ    قس نا٢َٓ ؾٝ٘ ي٦ِٝ ٚ ععٸٚ

 -:  اخذل اٱداب١ ايكشٝش١ ػيا بري ايكٛغري –أ 

َأضب ( –َٛضب١  –) َأضب١ «   آضبَ»  َؿطز                        قٗطْٞ ( –٫َين  –) ؿيًُين «   نا٢َٓ» َطازف 

نطٖتِٗ ( –ْػٝتِٗ  –) ٖذطتِٗ «  شنطتِٗ » َهاز                             ا٫ثٓإ َعا ( –ي٪َا٤  –) ي٦اّ «  ي٦ِٝ » طيع   

 بأغًٛبو .اؾطح ا٭بٝات  -ب

 َآضب( ؟ َا ز٫ي١ تٓهرل )ي٦ِٝ( ٚطيع )  -ز 

ــ قٛض٠ خٝاي١ٝ ٚٚنشٗا ٚبري غط طياشلا .     ــ أغًٛبري َ٪نسٜٔ      ــ أغًٜٛا يًككط ٚبري ٚغًٝت٘ ٚ غطن٘   :َا ًٜٞ اغتدطز َٔ ا٫بٝات   -ز
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ـهاايـِ عبــــــا َٓ٘ َعكــٖٚا أْ                      ِ ٚعع٢ْـس نا٢َٓ ؾٝ٘ ي٦ٝقـ ٚ

٘ اغيػايهاــــٓـٝ٘ َــٜطٜؼ إزي بٝع                       ٚ أسسخ أسساثا أنطت سيٓعزي

قاٍ زي ادٗس ؾ٢ دٗس استٝايها                      ٚ ضاغ٢ُٓ ؾُٝا أت٢ َٔ ؿي٬َت٢

ايهاــِ بؿعـٗــس٣ أؾعايـــ٫ٚ تكت                      َٔ ايكّٛ ٫ ٜطعٕٛ سكا يؿاعط

 -: اخذل اٱداب١ ايكشٝش١ ػيا بري ايكٛغري  –أ 

قٛتو ( –ععى  –) قٝٛزى «  سبايها » اغيككٛز بـ                                     ػيتٓع ( –قتِ  –) َكٝس «  َعكِ » َع٢ٓ 

ن٬ُٖا قٛاب ( –ِ ايعُّٛ ٚايؿٍُٛ تؿٝس ) ايتعـيٝ«  ؾاعط» تٓهرل ن١ًُ                   ْتكاضٟ (ا –إْكاؼي  –) إنطاَٞ «  ؿي٬َيت » َهاز 

 اؾطح ا٭بٝات بأغًٛبو . -ب

 ؟ « أنطت سيٓعزي  »ؾاز قٍٛ ايؿاعط َاشا أ  -ز 

ـ قٛض٠ خٝاي١ٝ ٚٚنشٗا ٚبري غط طياشلا   ـ  قػٓا بسٜعٝا َبٝٓا ْٛع٘ ٚأثطٙ ؾ٢ اغيع٢ٓ   ـ أغًٛب تٛنٝس ٚبري أزات٘ . اغتدطز َٔ ا٫بٝات َا ًٜٞ :  -ز

ؾٗط نتاب ق٬ح صٖب , َٔ أٖـ أزٜب ٚؾاعط ٚؾكٝ٘ ؾاؾع٢ اغي 519ْػب١ إزي بًسٙ اييت ٚيس بٗا  با٭قؿٗا٢ْقُس قؿ٢ ايسٜٔ اغيًكب :  ٛــٖ ايهاتب 

 (  ايطغا٥ٌ )  ايسٜٔ ا٭ٜٛبٞ َٚٔ َ٪يؿات٘ زٜٛاْ٘ ) خطٜس٠ ايككط ( , ٚ زٜٛإ            

 . ؾعدل عٔ ٖصا اٱعذاب بٗصٙ ايٓلْٞ ق٬ح ايسٜٔ ؼي إسس٣ ظٜاضات٘ غيكط ؾأعذب بٗا ٚظُاشلا ٚنطّ أًٖٗا ضاؾل  ا٭قؿٗا   : َٓاغب١ ايٓل

 إيٝٗا ٚزخٛزيٚأْا َبتس٨ بايسٜاض اغيكط١ٜ ٫َتعاد٢ بأًٖٗا ٚابتٗاد٢ بؿهًٗا ٚاط٬ع٢ ع٢ً ؾها٥ًٗا , ٚانط٬ع٢ بؿٛانًٗا  ؾها٥ٌ َكط
بعكٛز  إسػاْٗا , َٚكا٢َ ؾٝٗا أتطؾطف ع٢ً قاغٓٗا , ٚأتطؾـ َٔ عصبٗا ٚآغٓٗا , ٚأؼ٢ً  ؾ٢ خس١َ غًطاْٗا , ٚخطٚد٢ َٓٗا بؿهط

 . دٛاٖطٖا ٚ أشي٢ً َٔ غعٛز ظٚاٖطٖا  

نٝا٤ , ٜبعس َٔ أقٛاشلِ َٚكط َطبع ايؿه٤٬ , َٚطتع ايٓب٤٬ , َٚطًع ايبسٚض , َٚٛنع ايكسٚض , ٚأًٖٗا أشنٝا٤ أظ قؿات َكط ٚ أًٖٗا

يع٢ ٚايعٝا٤ , ٫ غُٝا ؾ٢ ٖصا ايعَإ اغيصٖب بسٚي١ ٫َْٛا اغيًو ايٓاقط ق٬ح ايسْٝا ٚايسٜٔ , غًطإ اٱغ٬ّ ٚاغيػًُري , ا ِٚأعُاشل       

 بٔ أٜٛب      أب٢ اغيـيؿط ٜٛغـ        

َٗبٗا , ٚضؾعت َعامل ايعسٍ  ؾؿ٢ أٜاَ٘ ايعاٖط٠ , ٚزٚيت٘ ايكاٖط٠ , أؾطقت ا٭ضض بٓٛض ضبٗا , ٖٚبت ا٭ضٜاح َٔأثط ق٬ح ايسٜٔ ؾ٢ َكط 

ٚخهعت زعا٥ِ اؾٌٗ ٚايـيًِ , ٚاتهض اؿل , ٚاتهع ايباطٌ ٚعع ايعامل ٚشٍ اؾاٌٖ .ٚايعًِ ,   

َعٓاٖاايه١ًَُعٓاٖاايه١ًُ

ايب٬ز )ّ( زاض ايسٜاض
أعذاظ× أؾانٌ ايٓاؽ )ّ( قسض  ايكسٚض

 اْععايٞ /اْؿكايٞ× اخت٬ط٢  اَتعاد٢

ٍٔٹ أًٖٗا أغبٝا٤× غطٜعٛ ايؿِٗ )ّ( شن٢  أشنٝا٤ غهاْٗا )ز( أًٖٕٛ/ أٖا

ْػٕٛسٻَٴ× طاٖطٕٚ )ّ( ظن٢ أظنٝا٤سعْٞ× غطٚض٣ ابتٗاد٢

, اٱؾكاح اٱبا١ْ× ايعذع عٔ ايتعبرل  ايع٢ َعٜتٗا )ز( أؾهاٍ / ؾهٍٛ ؾهًٗا
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َٚعطؾت٘ يؿهًٗا ٚؾها٥ًٗا , سٝح دا٤ َكط ـس١َ غًطاْٗا ق٬ح ايسٜٔ ا٭ٜٛبٞ  ٜبري ايعُاز ا٭قؿٗاْٞ ؾطست٘ بسخٍٛ َكط ٚاخت٬ط٘ بأًٖٗا

٘ َٔ طياٍ لَٛٗا ايعاٖط٠ اغيتٮي١٦ .َٝا٥ٗا ٚتعٜٔ عًٝٗا َٚٮ عٝٓ عـــصب ٔــاَٗا ٚؾطب َـؾأنٌ َٔ أطيٌ طع

. أؾعاشلِ بايؿه٤٬ ايهطاّ ٚايعًُا٤ ايصٜٔ ٜٓرلٕٚ ايعامل بعًُِٗ ٚؾٝٗا ايٛدٗا٤ ايصٜٔ ٜتكسضٕٚ اجملايؼ ِٖٚ أشنٝا٤ طاٖطٕٚ إٕ َكط ١٦ًَٝ 

قشٝش١ ٚأقٛاشلِ ٚانش١ ؾكٝش١ , خاق١ ؼي عكط ق٬ح ايسٜٔ ا٭ٜٛبٞ ايصٟ قًض ب٘ أَط ايسْٝا ٚايسٜٔ ؾؿٞ عكط أنا٤ت ا٭ضض ٖٚبت ايطٜاح

عًِ ٚاصيش٢ اؾٌٗ ٚايـيًِ ٚؿيٗط اؿل ٚظٖل ايباطٌ .ٚاْتؿط ايعسٍ ٚاي 

ايكش١× اغيطض ٫ زٚا٤ ي٘  ايعٝا٤ دًٗٞ×   ع٢ًُ َٚعطؾيت  اط٬ع٢

ٛٻٙ × , ايعخطف  اغيعٜٔ اغيصٖب  َعاٜا )ّ( ؾه١ًٝا٥ٌؾه اغيؿ

عبسْا× غٝسْا )ز( َٛاٍ  ٫َْٛا ؽاشيٞ , نػًٞ ×  قٝاَٞ / ْٗٛنٞ انط٬ع٢

َصنطٖا ا٭ز٢ْ  اٯخط٠× )ز( زْا / زْٝاٚات  ايسْٝا ْعِ عـي١ُٝ )ّ( ؾان١ًؾٛانٌ

ّ  اغيٗعٚ× اغيٓتكط  اغيـيؿط ق٬ح ايسٜٔ )ز( غ٬طري غًطاْٗا

اغي٪ٜس / )ز( ْكاض / أْكاض  ايٓاقطشّ , دشٛز × ظيس ٚثٓا٤ ؾهط

ٚاٍ )ز(  غ٬طري غًطإ إغا٤تٗا× , خرلٖا بطٖا  إسػاْٗا

اغيؿطق١ )ز( ايعٚاٖط ايعاٖط٠ضسًٝٞ× إقاَت٢ َكا٢َ

اغيكٗٛض٠× ايػايب١ ايكاٖط٠ٜككس آنٌ ٚأتٓعِ أتطؾطف

ْاضت بٓٛض ايؿُؼأطقتأؾ)ّ( سٴػٔطياٍ قاغٓٗا 

ؿي١ًُ× )ز( أْٛاض ْٛضأَتل / أؾطب َت٬ُٗأتطؾٽـ

, غهٓت  ٖسأت× ت / ٖادت ؼطنٖبت َاحل× ؾطابٗا ايعصب عصبٗا

ايعصب × ايػ٧ اغيا٤  آغٔ
اشلٛا٤ ايؿسٜس )ّ( ايطٜض  ا٭ضٜاح

َهإ ٖبٛبٗا )ز( َٗاب َٗبٗا

َع٬ًََِض / ز٥٫ٌ )ّ( َعاملعٜٔـأتأؼ٢ً

ايـيًِ× اٱْكاف )ز( أعساٍ ايعسٍغتُتعأأشي٢ً

 ثاضت× شيت  خهعت لَٛٗا ايعاٖط٠ )ّ( ظاٖط٠ ظٚاٖطٖا

 َٛنع ٜكاّ ؾٝ٘ ظَٔ ايطبٝع )ز( َطابع َطبع
أعُس٠ )ّ( زعا١َ  زعا٥ِ

خؿٞ× ؿيٗط  اتهض

, زلــاع٬ ×  امؽٓي اتهع نجرلٚ اٱسػإ )ّ( ؾانٌ ايؿه٤٬

َا ٜػتسٍ ب٘ ع٢ً ايؿ٤٢ )ّ( َعًِ َعامل َٛنع ايطعٞ )ز( َطاتع ايعـيُا٤ ا٭ؾطاف )ّ( ْبٌَٝطتع ايٓب٤٬

شٍ× ق٣ٛ ٚغًِ َٔ ايصٍ  عع  غتُتعأأشي٢ً

عع× نعـ ٖٚإ شٍَهإ طًٛع )ز( َطايعَطًع

ايعامل × ١ً ايػاؾٌ )ز( دٗاٍ / د٤٬ٗ / دٗ اؾاٌٖاحملام ٜٚككس ايعًُا٤ × )ّ( بسض  ايكُط اغيهتٌُ ايبسٚض
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أ٫ٚ ايكٛض ايبٝا١ْٝ

ع٢ً سب ايهاتب غيكط ٚ أًٖٗا ٜس تعبرل طيٌٝ:  ٚأْا َبتس٨ بايسٜاض اغيكط١ٜ ٍ

 ع٢ً نجط٠ احملبري غيكط َٔ ايعـيُا٤ طيع يًس٫ي١:  ايؿه٤٬ , ايٓب٤٬ , ايبسٚض , ايكسٚض

َ  / غط طياي٘ ايتٛنٝض تؿبٝ٘ بًٝؼ:  كط َطًع ايبسٚضَكط َطبع  / َكط َطتع  

 سٝح ؾب٘ ايعَإ بؿتاٙ تتش٢ً  بايصٖب ٚغط طياشلا ايتؿدٝل . اغتعاض٠ َه١ٝٓ:   ايعَإ اغيصٖب

 ٜٔسٝح ؾب٘ ق٬ح ايسٜٔ بايصٖب ايصٟ ٜتعٜٔ ب٘ ايعَإ ٚ غط طياشلا ايتٛنٝض . اغتعاض٠ َه١ٝٓ:   اغيصٖب سي٫ْٛا ق٬ح ايس

 بتكسِٜ اؾاض ٚاجملطٚض  أغًٛب قكط سٝح ؾب٘ ا٭ضض بايؿُؼ اغيؿطق١ ٚغط طياشلا ايتٛنٝض .اغتعاض٠ َه١ٝٓ :  أؾطقت ا٭ضض ٜاَ٘ؾ٢ أ

ع٢ً ايؿعٌ ٚايؿاعٌ يًتٛنٝس ٚايتدكٝل   

 ًِؾب٘ ايعسٍ ٚايعًِ  ببٓا٤ عاٍ ي٘  َعامل عاي١ٝ تسٍ عًٝ٘ ٚغط طياشلا ايتذػِٝ .سٝح  اغتعاض٠ َه١ٝٓ:   ضؾعت َعامل ايعسٍ ٚايع

 ًِسٝح ؾب٘ ن٬ َٔ اؾٌٗ ٚ ايـيًِ ببٓا٤ ي٘ زعا٥ِ ٚغط طياشلا ايتذػِٝ .اغتعاض٠ َه١ٝٓ :  خهعت زعا٥ِ اؾٌٗ ٚايـي

 غط طياشلا ايتذػِٝ .سٝح ؾب٘ اؿل بؿ٤ٞ َازٟ ٜـيٗط ٚ  اغتعاض٠ َه١ٝٓ :  لــــــــــض اؿــــــاته

 سٝح ؾب٘ ايباطٌ بؿدل ٚنٝعا ٚغط طياشلا ايتؿدٝل . اغتعاض٠ َه١ٝٓ:  ٌــــع ايباطــــــاته 

 ٌٚقٌ دا٤ اؿل ٚ ظٖل ايباطٌ إٕ ايباطٌ نإ ظٖٛقا »قٛي٘ تعازي كطإٓ ايهطِٜ يؾ٢ ا٫غتعاضتري با تأثط ايهاتب   اتهض اؿل , ٚاتهع ايباط »  

 سٝح ؾب٘ ايعًُا٤ بايبسٚض ٚغط طياشلا ايتٛنٝض . اغتعاض٠ تكطحي١ٝ:   سٚضــــــــــــــــــايب 

 طياٍ َكط ٚؾهًٗا ٚغط طياشلا اٱتٝإ باغيع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘ نٓا١ٜ عٔ:  ابتٗاد٢ بؿهًٗا

 كشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘سػٔ َعا١ًَ اغيكطٜري ي٘ ٚغط طياشلا اٱتٝإ باغيع٢ٓ َ نٓا١ٜ عٔ:  خطٚد٢ َٓٗا بؿهط إسػاْٗا

 نجط٠ خرلات َكط ٚغط طياشلا اٱتٝإ باغيع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘ نٓا١ٜ عٔ:  أتطؾطف ع٢ً قاغٓٗا

عـي١ُ َكط ٚ سب ايعـيُا٤ يٲقا١َ بٗا ٚغط طياشلا اٱتٝإ باغيع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘ نٓا١ٜ عٔ:  َكط َطبع ايؿه٤٬ َٚطتع ايٓب٤٬

 ق٬ح ٚطٗط اغيكطٜري ٚغط طياشلا اٱتٝإ باغيع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘ . نٓا١ٜ عٔ:  ٝا٤أًٖٗا أشنٝا٤ أظن 

 ٌٖاٱْكاف ٚإْهباؾي ا٭َٛض ٚغط طياشلا اٱتٝإ باغيع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘ . نٓا١ٜ عٔ:  عع ايعامل ٚشٍ اؾا

   ٭ؾهٌ إٔ ٜكٍٛ ) ٖبت ا٭ْػاّ (ايهاتب ٭ْٗا تٛس٢ بايعٓـ ٚايؿس٠ ٚنإ ا مل ٜٛؾل ؾٝ٘: ٖبت ا٭ضٜاح

 اؾع٤  ايكسٚض ٚأضاز ايهٌ ٚ غط طياي٘ اٱجياظ ٚ ايسق١ ؾ٢ اختٝاض ايع٬ق١ ايعـيُا٤ ع٬قت٘ اؾع١ٝ٥ سٝح شنط عٔ فاظ َطغٌ:  ايكسٚض

يًتكطٜط ٚايٛقـ أغايٝب خدل١ٜطيٝع ا٭غايٝب    

ثاْٝا: احملػٓات ايبسٜع١ٝ

ايبسٜع ؾٝ٘ايتعبرل

 ) أقٛاي٘ ,أعُاشلِ (           آغٓٗا (,  ) عصبٗا         خطٚد٢ ( ,   ) زخٛزي

) شٍ , عع (      ) اؿل , ايباطٌ ((   اؾٌٗ ,  ايعًِ )) ايعسٍ ,  ايـيًِ (      
ٜ٪نسٙ .اغيع٢ٓ ٚ ٜٛنض طبام

       يـيًِ ( خهعت زعا٥ِ اؾٌٗ ٚا, ) ضؾعت َعامل ايعسٍ ٚ ايعًِ 

 ) عع ايعامل , شٍ اؾاٌٖ (             ايباطٌ ( اتهع, ) اتهض اؿل 
. ت٪نسٙاغيع٢ٓ ٚ تٛنض اب١ًــــــــَك

تططب ي٘ ا٭شٕٜعط٢ دطغا َٛغٝكٝا  عـــــغذ  ) قاغٓٗا ـ آغٓـٗـا  ) غًطاْٗا , إسػاْٗا (    ٗا ( ــ) ؾها٥ًٗا , ؾٛانً ٗا (ـــا , ؾهًــٗــ) أًٖ
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ايعــــٝا٤  (  أظنــٝــا٤ سٚض , ايكــسٚض ( ) ) ايب( ٤٬ ــايؿه٤٬ , ايٓب )  ا (ـ) دٛاٖطٖا , ظٚاٖطٖ 

 ) ايعاٖط٠ , ايكاٖط٠ (   )  ضبٗــــا , َٗبــٗا (     )  ايعـــًِ , ايـيــــًِ (( ري  ــٔ , اغيػًُـايسٜ )  

. ٚتطتاح ي٘ ايٓؿؼ ٜٚجرل ا٫ْتباٙ

) ) أتطؾطف , أتطؾـ ( ًٗا , ؾٛانًٗا( ؾها٥ ) )اط٬عٞ , انط٬عٞ(( )اَتعاد٢ , ابتٗاد٢

أشنٝا٤ , أظنٝا٤  ) (ايبسٚض , ايكسٚض  ( )َطبع , َطتع ) دٛاٖطٖا , ظٚاٖطٖا ( ) أؼ٢ً , أشي٢ً (

) ضبٗا ,  َٗبٗا (  )اتهض , اتهع  (ايعاٖط٠ , ايكاٖط٠ ) (ايسْٝا , ايسٜٔ  )  ( ٝا٤ ــايع٢ , ايع )  (

 ( يـيًِايعًِ , ا) (  )ٖبت , َٗبٗا (    

ْاقل ٜعط٢ دطغا َٛغٝكٝا  اؽــــــــدٓ

تططب ي٘ ا٭شٕ ٚتطتاح ي٘ ايٓؿؼ ٜٚجرل 

  ا٫ْتباٙ

ٚاط٬ع٢ ع٢ً ؾها٥ًٗا , ٚانط٬ع٢ بؿٛانًٗا .      ٫َتعاد٢ بأًٖٗا ٚابتٗاد٢ بؿهًٗا 

 .ٚزخٛزي إيٝٗا ؾ٢ خس١َ غًطاْٗا , ٚخطٚد٢ َٓٗا بؿهط إسػاْٗا 

.ٗا , ٚأتطؾـ َٔ عصبٗا ٚآغٓٗا َكا٢َ ؾٝٗا أتطؾطف ع٢ً قاغٓ

 ٚ أشي٢ً َٔ غعٛز ظٚاٖطٖا ., ٚأؼ٢ً بعكٛز دٛاٖطٖا 

َٚكط َطبع ايؿه٤٬ , َٚطتع ايٓب٤٬ , َٚطًع ايبسٚض , َٚٛنع ايكسٚض , ؾؿ٢ أٜاَ٘ ايعاٖط٠ 

أؾطقت ا٭ضض بٓٛض ضبٗا , ٖٚبت ا٭ضٜاح َٔ َٗبٗا  , ٚزٚيت٘ ايكاٖط٠ 

خهعت زعا٥ِ اؾٌٗ ٚايـيًِ ٚضؾعت َعامل ايعسٍ  ايعًِ , ٚ

 ٚشٍ اؾاٌٖ ., ٚاتهض اؿل , ٚاتهع ايباطٌ                     ٚعع ايعامل 

ٜعط٢ دطغا َٛغٝكٝا تططب ي٘ ا٭شٕ اظزٚاز

ٚتطتاح ي٘ ايٓؿؼ ٜٚجرل ا٫ْتباٙ .

 ؿطب سٝح ؽايـ اغيع٢ٓ ؾاغيا٤ اٯغٔ ٫ ٜ  تعاب عًٝ٘:   ٗا ــــــآغٓ ٜ٪خص ع٢ً ايهاتب  :    

   ٖٞصا ايذلتٝب ؾاغيكاّ ٜهٕٛ بري ايسخٍٛ ٚاـطٚز .  ٜعاب عًٝ٘:     َكاَٞ –خطٚدٞ  –زخٛي

 ٜٔسٝح قسّ ايسْٝا ع٢ً ايسٜٔ ٜعاب عًٝ٘ :         غًطإ ايسْٝا ٚايس . 

 َٔ أٟ ؾٕٓٛ ايٓجط ٖصا ايٓل ؟ 1 ؽ

ايطغا٥ٌ ايسٜٛا١ْٝ اييت ؿيٗطت َع َطًع ايعكط ا٭َٟٛ ثِ تطٛضت ٚاظزٖطت ؼي ايعكط ايعباغٞ . ايٓل َٔ

مب تعًٌ : ؾٝٛع اغيٛغٝك٢ ؼي ايٓل ؟ 2ؽ

ًـ ٜٚعاب عًٝ٘ .. َٚعـيُ٘ َته تؿٝع اغيٛغٝك٢ ؼي ايٓل ٫عتُاز ايهاتب ع٢ً احملػٓات ايًؿـي١ٝ ناؾٓاؽ ٚايػذع ٚا٫ظزٚاز

 َا أِٖ ٬ََض ؾدك١ٝ ايهاتب ؟ 3ؽ

    كًل  ٚاغع ايجكاؾ١ قب غيكط

َا أِٖ زلات أغًٛب ايهاتب ؟ 4ؽ

 ٚايؿهط٠ . غٗٛي١ ا٭يؿاؿي ٚٚنٛح اغيعا٢ْ                           قكط اؾٌُ ٚايؿكطات              هطِٜايتأثط بايكطإٓ اي

     ا٭غايٝب اـدل١ٜا٫عتُاز ع٢ً                                          .. نجط٠ احملػٓات ايبسٜع١ٝ نايػذع ٚايطبام

مب تعًٌ : نجط٠ ا٭غايٝب اـدل١ٜ ٚاختؿا٤ ا٭غايٝب اٱْؿا١ٝ٥ ؼي ايٓل ؟ 5ؽ

 ٭ٕ ا٭غايٝب اـدل١ٜ أنجط َٓاغب١ يًٛقـ .

ض اغيكط١ٜ ٫َتعاد٢ بأًٖٗا ٚابتٗاد٢ بؿهًٗا ٚاط٬ع٢ ع٢ً ؾها٥ًٗا , ٚانط٬ع٢ بؿٛانًٗا , ٚزخٛزي إيٝٗا ؾ٢ خس١َ غًطاْٗا , ٚأْا َبتس٨ بايسٜا

ٚخطٚد٢ َٓٗا بؿهط إسػاْٗا  
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  -:  اخذل اٱداب١ ايكشٝش١ ػيا بري ايكٛغري –ا 

 (قطا٤تٞ  –عًُٞ  –) قٝاَٞ  « انط٬ع٢ »  َطازف                   غ٬طٕٛ ( –غ٬طري  –) غ٬طٔ  « غًطإ  » طيع

  زاض ( –زٜط   –) زٚض  « زٜاض  » َؿطز                ؾه١ًٝ ( –ؾان١ً  –) ؾهٌ  «  ؾٛانٌ » َؿطز

  ؾه١ًٝ (  –ؾان١ً  –) ؾهٌ  « ؾها٥ٌ  » َؿطز      ًٞٗامساضٟ (   _ٖبٛطٞ  _َكابٌ اط٬عٞ     ) د

 اؾطح ايؿكط٠ بأغًٛبو . -ب

. ٚبري ْٛع٘ ٚغط طياي٘ .قػٓا بسٜعٝا  -2                          ٚبري ْٛع٘ ٚغط طياي٘ ..  يْٛا بٝاْٝا-1 : َٔ ايؿكط٠ اغتدطز -ز 

ا ؟َا ع٬ق١ )٫َتعاد٢ بأًٖٗا ( سيا قبًٗ  -ز 

 تؿٝع ؼي ايؿكط٠ اغيٛغٝك٢ . بري َكسضٖا . -ٖـ 

٤ , َٚكط َطبع ايؿه٤٬ , َٚطتع ايٓب٤٬ , َٚطًع ايبسٚض , َٚٛنع ايكسٚض , ٚأًٖٗا أشنٝا٤ أظنٝا٤ , ٜبعس َٔ أقٛاشلِ ٚأعُاشلِ ايع٢ ٚايعٝا

بسٚي١ ٫َْٛا اغيًو ايٓاقط ٫ غُٝا ؾ٢ ٖصا ايعَإ اغيصٖب  

  -:  ٝش١ ػيا بري ايكٛغرياخذل اٱداب١ ايكش –ا 

 ايٓذّٛ (  –قُاض ا٭ –ض ايعٖٛ)   «  ايبسٚض »  َطازف                        ( َطاتع – َطاتع١ – َطاتٝع)  «  َطتع» طيع

 ( ن٬ُٖا قٛاب – اٱبا١ْ  – اٱؾكاح)  «  ايعٞ » َهاز  ( اغيطض – ايك٠ٛ – ش١ايك)  «  ايعٝا٤ »َهاز

اؾطح ايؿكط٠ بأغًٛبو . -ب

 ٚبري ْٛع٘ ٚغط طياي٘ . يْٛا بٝاْٝا - 1  :َٔ ايؿكط٠ اغتدطز -ز 

ٚبري ْٛع٘ ٚغط طياي٘ .قػٓا بسٜعٝا  -2

 َكسضا َٔ َكازض اغيٛغٝك٢ ٚبري ْٛع٘ . -3

اح َٔ َٗبٗا , ٚضؾعت َعامل ايعسٍ  ٚايعًِ , ٚخهعت زعا٥ِ اؾٌٗؾؿ٢ أٜاَ٘ ايعاٖط٠ , ٚزٚيت٘ ايكاٖط٠ , أؾطقت ا٭ضض بٓٛض ضبٗا , ٖٚبت ا٭ضٜ

ٚايـيًِ , ٚاتهض اؿل , ٚاتهع ايباطٌ ٚعع ايعامل ٚشٍ اؾاٌٖ . 

   -اخذل اٱداب١ ايكشٝش١ ػيا بري ايكٛغري :  –ا 

 ا٭ظاٖط ( –ايعٚاٖط  –ايعٖطاٚات «  ايعاٖط٠ » طيع    « يطٜض (اــ ايطٜاسري  –) ايطٜاح ا٭ضٜاح   زع١ُ ( –زعا١َ  –زعِ «  ) زعا٥ِ » َؿطز

 اؾطح ايؿكط٠ بأغًٛبو . -ب 

  ٚبري ْٛع٘ ٚغط طياي٘ .قػٓا بسٜعٝا                                  ٚبري ْٛع٘ ٚغط طياي٘ . يْٛا بٝاْٝا  «  :َٔ ايؿكط٠ اغتدطز -ز 

َٔ َكازض اغيٛغٝك٢ ٚبري ْٛع٘ . َكسضا
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.ؾعطَٙٗٓسغا يًطٟ. يكب ايؿاعط بؿاعط ايٌٓٝ يتػٓٝ٘ بايٌٓٝ ٚاغيكطٜري ؼي  أبٛٙ عٌُ 1870ٚيس ايؿاعط غ١ٓ :  ايؿاعط ٖٛ

 . 1921َع الًذلا عاّ قاطع اغيؿاٚنات بعس إٔ  اأٚضٚبؼي سؿٌ تهطِٜ عسيٞ ٜهٔ بعس عٛزت٘ َٔ  ساؾفي ايككٝس٠ أْؿس :َٓاغب١ ايٓل 

 َكط اؿهاض٠

سٟ؟ـٚس  ٝـ أبين قٛاعس اجملسن                عاـــٝــطٕٚ طيـــًل ٜٓـيــٚقـ اـ

سٟــس ايتشـــ٬ّ عٓـْٛٞ ايهــــــنؿ                طسٖـــاي  ٚبٓا٠ ا٭ٖطاّ ؼي غايـ

سٟــكـــــــس عــــطا٥ـ٘ ؾــــــــزضاتم ٚ                 طـــطم ايؿـــَؿ  أْا تاز ايع٤٬ ؼي

سٟ؟٘ عٓـــــٓؽ طيا٫ ٚمل ٜهٔ َ                   اــط ايٓــس بٗـأٟ ؾ٤ٞ ؼي ايػطب ق

سٟـــــــعطأؽ بــع ايـــــطم ٜطؾـايؿ                ط٣ـاتٞ ٫ تـػي أْا إٕ قسض اٱي٘ 

سٟ؟ـــف ٌ أٚيٝاتٞ ٚــ٘ َجـئ ــَ                    لـات عطٜــٞ ا٭ٚيٝــسٟ ؾـــإٕ ف

ســــ٬ أٟ ؾــــــ٢ ايعٷ٥ٞ ؾؿـسٚا إيــ                 ـاــــس أبٓـــــط اهلل يـٞ ؾــأضؾــــــْـيـ

زع٠ٛ يًٓٗٛض سيكط

سٟٚع ٚا ايّٝٛ َٔ ضدايٞ ؾألع                 ٞٸــٌ أبــ٬ بهـــــــــس ٚعــست ايعٴـقــ

سٟـؼ جيــيٝ سٙـــٚسايعًِ ـ٬م ؾ                     ا٭خـ ًِٚ ـٚاضؾعٛا زٚييت ع٢ً ايع

طزٟــطأٟ تـــــضا٤ ؾــٝ٘ ٚعـــجط٠ اي                   ط اٯـجا تعــــؿـتاظ َٛقــمــٔ لــ

ســـــاغيػتعـ ـ١ــعَــٝ٘ بعاْبــــــــدـــ                    ٛاـاضَــ عّ ٚــؾكؿٛا ؾٝ٘ ٚقؿ١ اؿ

َعٓاٖاايه١ًَُعٓاٖا١ايهًُ

ايٛطٔ ايعطبٜٞككس ايؿطمز اـ٥٬ل    ايبؿطاـًل

)ز( ض٩ٚؽ / أض٩ؽايطأؽأغؼ )ّ( قاعس٠قٛاعس

أفازٟ)ز( ععتٞ  فسٟنع١ , ٚناع١ ×  )ز( أفاز ايعـي١ُايؿطف / اجملس

أٚزي )ّ(  ا٭ٚا٥ٌا٭ٚيٝاتٖساّ× )ّ ( بإ بٓا٠

سسٜح× قسِٜ عطٜلف/غ٬فأغ٬ ز()قازّ ×غابلغايـ

اغيككٛز ضع٢ْـيط)ز ( ايسٖٛض / أزٖط ايعَٔايسٖط

أنٌ× ٖس٣ أضؾسأسٛدْٛٞ×  دٓبْٛٞ نؿْٛٞ

ايهع١× ٚايػُٛ  ايطؾع٬١ايعٴاـهٛع×   ٜككس ايتؿاخط ايتشسٟ

 أٚعست / ٖسزت× عاٖست  ٚعست أتٛاز/ َا ٜعٜٔ ب٘ ايطأؽ )ز( تٝذإ  ايتاز

ٞٸ خانع × )ز( أبا٠ ؿؼععٜع ايٓ أب

أخًؿٛا× سككٛا  ألعٚاايهع١×  ايطؾع١ ٚايؿطفايع٤٬
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ٚعٝس× عٗسٟ )ز( ٚعٛز  ٚعسَٟؿاضم) ز ( ٚغؽي َؿطم

ٜٚككس بًسإ ايعطب زض٠)ّ( دٛاٖطٙ  زضات٘
 إُٖاٍ×  ضعا١ٜ عٓا١ٜ

ٜهط× ٜؿٝس / ٜٓؿع  جيسٟ

ْعدل / ْػًولتاظ)ّ( ؾطٜس٠ ا٥ع١ؾ× ْٛازض ؾطا٥سٙ

)ز( عكٛز َا ٜٛنع ؼي ايطقب١ يع١ٜٓ اغيطأ٠ عكسٟ
تكٝب / تكض×  ,ؽط٧   تعٍ تعجط

 ٚدٗات ايٓـيط )ّ( ايطأٟ اٯضا٤

ز : عجطات  ظي١غكط١ , عجط٠/ أعذب أزٖـبٗط

تبكٞ× تًٗو  طزٟتٴقبشا× سػٓا طيا٫

ايتٗإٚ× ايهبؽي ٚاؿػِ اؿعّقا× نتب قسض

سٝاتٞ×  ٚؾاتٞ ٜٚككس ظٚايٞ ػياتٞ
إضاز٠ ) ز ( ععَات عع١َ

/ اغيت٤ٞٗ اغيتأٖب اغيػتعس

تتشس٣ ايعامل نً٘ؿاٖس ع٢ً شيو ا٭ٖطاَات اييت َٔ ٚنعت أغؼ اؿهاض٠ َٓص ايكسّ ٚاي ٍع٢ً يػإ َكط ٜتشسخ ساؾفي إبطاِٖٝ يٝددل أْٗا أٚ

.س ايػطب ؾإٕ َكط يسٜٗا َجً٘ ٚأؾهٌ َٓ٘ إٕ َكط ٖٞ تاز ع٢ً ضأؽ ايؿطم ٫ ق١ُٝ يًؿطم بسْٚٗا ٚنٌ َا بٗط ايٓاؽ عٓ

 إٕ َكط يَٛاتت يصٍ ايؿطم نً٘ ؾٗٞ قٛتِٗ ٚؾدطِٖ ؾٗا ٖٛ فسٖا َٓص قسِٜ ا٭ظٍ ؾاٖس ع٢ً عـيُتٗا , ؾُٔ ي٘ َجٌ شيو اجملس ؾًكس ْـيط اهلل

.ؾادتٗسٚا ست٢ ٚقًٛا إزي ايع٬ بؿهٌ ادتٗازِٖ ْـيط٠ عٓا١ٜ إزي أبٓا٥ٗا 

بٓا٥ٗا إزي ايع٬ يصا ؾٗٞ تطًب َٔ أبٓا٥ٗا ايدلض٠ إٔ ٜٓذعٚا شيو ايعٗس يٝكًٛا إزي ايع٬ ٚيرلؾعٛا زٚيتِٗ ع٢ً ايعًِيكس ٚعست َكط بإٔ تكٌ بأ

.٫ ق١ُٝ ي٘  سٙــــٚسٚا٭خ٬م ؾايعًِ 

  إٕ ايٛقت حيتاز إزي غساز ايطأٟ ايصٟ بسْٚ٘ ًْٗو ؾكؿٛا أٜٗا اغيكطٜٕٛ ايّٝٛ ٚقؿ١ اؿاظّ َٔ أدٌ ايٓٗٛض ببًسنِ .

 !ٝـ أبين قٛاعس اجملس ٚسسٟ؟ن                      عاـــٝــطٕٚ طيـــًل ٜٓـيــٚقـ اـ  

 ؾس٠ إعذاب ايٓاؽ عهاض٠ َكط  ٚغط طياشلا اٱتٝإ باغيع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘ . نٓا١ٜ عٔ:  اـًل ٜٓـيطٕٚ طيٝعاٚقـ

  ؾب٘ َكط بإْػإ ٜبين سٝح َهٓٝتإ  تإاغتعاض ؿٝس ايتعذب ٜٚٛسٞ بعـي١ُ َكطٜ اغتؿٗاّ ْٛع٘أغًٛب إْؿا٥ٞ :  ؟نٝـ أبين قٛاعس اجملس

ٚغط طياشلا ايتذػِٝ تؿدٝل ٚأٜها ؾب٘ اجملس ببٓا٤ ٜكاّ ٚغط طياشلا اي  

 ٜؿٝس ايجبات ٚايطغٛر:   ؾعٌ َانٞ ٚقـ    تؿٝس ايتذسز ٚا٫غتُطاض  عاٍ َهاضع١أؾ:  ٜٓـيطٕٚ / أبين     ايؿٍُٛ ٚايعُّٛ ؾازت: أ طيٝعا

  ٜٛنــــض اغيعــــــ٢ٓ ٜٚ٪نــــــــــــسٙ طـــــبام ٚسس٣ ـــ  طيٝعا              باعتُاز ايؿعب اغيكط٣ ع٢ً ْؿػ٘ ؾ٢ بٓا٤ فسٙ تٛس٢ ٚسس٣ 

سٟـس ايتشـــــ٬ّ عٓـْٛٞ ايهــــــنؿ                  سٖــطـاي  ٓا٠ ا٭ٖطاّ ؼي غايـٚبٴ  

 ّايكسَا٤  ٚغط طياشلا اٱتٝإ باغيع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٖٝ٘ٚٛ  اغيكطٜٛ نٓا١ٜ عٔ َٛقٛف:  بٓا٠ ا٭ٖطا ٕ

 ٟايك٠ٛ ٚايعـي١ُ ) نٓا١ٜ عٔ قؿ١ ( ٚغط طياشلا اٱتٝإ باغيع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘ نٓا١ٜ عٔ:  نؿْٛٞ ايه٬ّ عٓس ايتشس

 سٟـكـــــس عــــــطا٥ـ٘ ؾــــــــٴاتضٻزٴم ٚ           طـــطم ايؿـــَؿ  أْا تاز ايع٤٬ ؼي  

 ٚغط طياي٘ ايتٛنٝضَكط بايتاز ايصٟ ًٜبػ٘ اغيًو  سٝح ؾب٘ تؿبٝ٘ بًٝؼ:  أْا تاز ايع٤٬
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 ٟٜٛنض َها١ْ َكط ٚغط طياي٘ ايتٛنٝض تؿبٝ٘ بًٝؼ:   زضات٘ ؾطا٥س عكس 

 سٝح ؾب٘ ايؿطم سيًو ًٜبؼ تادا َٚكط ٖٞ تاد٘ ٚغط طياشلا ايتؿدٝل . اغتعاض٠ َه١ٝٓ:  ٤ ؼي َؿطم ايؿطمأْا تاز ايع٬

اختٝاض ايع٬ق١ؼي ايسق١ اٱجياظ ٚ اؾع٤) اغيؿطم ( ٚأضاز ايهٌ ٚغط طياشلسٝح شنط  اؾع١ٝ٥ع٬قت٘  ايطأؽ   عٔ فاظ َطغٌ:   طمــــــــــَؿ

 سٝح ؾب٘ َكط بإْػإ ًٜبؼ عكسا ٚغط طياشلا ايتؿدٝل . َه١ٝٓ اغتعاض٠:   سٟــــــــكعٴ

  سٝح ؾب٘ أفاز َكط عبات ايعكس ٚغط طياشلا ايتٛنٝض ٚايتذػِٝ اغتعاض٠ تكطحي١ٝ:   ســـــــؾطا٥

!٘ عٓسٟ؟ــــؽ طيا٫ ٚمل ٜهٔ َٓ        اـــس بٗط ايٓـأٟ ؾ٤ٞ ؼي ايػطب ق  

 بـكس أغًٛب َ٪نس . غطن٘ ايؿدط ٚايٓؿٞ اغتؿٗاّ ْٛع٘ أغًٛب إْؿا٥ٞ:  ؟ أٚيٝاتٞ ٚفسٟ َٔ ي٘ َجٌ أٟ ؾ٤ٞ قس بٗط ايٓاؽ  ؟

  ٔبتكسِٜ اؾاض ٚ اجملطٚض ٜؿٝس ايتدكٝل ٚ ايتٛنٝس .  أغًٛب قكطقؿ١ ٖٚٞ عـي١ُ اؿهاض٠ اغيكط١ٜ  نٓا١ٜ عٔ: عٓسٟ   َٓ٘مل ٜه

 عًُا , خًكا١ٝ اؾُاٍ ٚسسٖا ٚ نإ ا٭ؾهٌ ْاس بٗط ايٓاؽ طيا٫   ٭ْ٘ سسز:  اب ع٢ً ايؿاعط قٛي٘عٳٜٴ 

 سٟـــــــــعبٳ طأؽٳـاي عٴـــــٜطؾ طمٳـايؿ                  ط٣ـػياتٞ ٫ ت ض اٱي٘ أْا إٕ قسٸ  

 َكطايؿطط١ٝ يتؿٝس ايؿو ؼي ظٚا اغتدسّ ) إٕ ( سٝح ؾب٘ َكط بإْػإ ضيٛت ٚغط طياشلا ايتؿدٝلاغتعاض٠ َه١ٝٓ :  ض اٱي٘ ػياتٞإٕ قسٸ ٍ .

٭ْٗا تسٍ ع٢ً ظٚاٍ َكط ٚ ٫ تٓاغب دٛ ايؿشط ٚ ايتباٖٞ  ػياتٞعًٝ٘ ن١ًُ  ٚ ٜعاب  

 َها١ْ َكط ٚأُٖٝتٗا يًٛط نٓا١ٜ عٔ . سٝح ؾب٘ ايػطب بإْػإ ٜطؾع ضأغ٘ ٚغط طياشلا ايتؿدٝل تعاض٠ َه١ٝٓ: اغ ايؿطم ٜطؾع ايطأؽ ٔ

ٚغط طياشلا اٱتٝإ باغيع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘ ٖٚٞ ايصٍ ٚ اشلٛإ  (نٓا١ٜ عٔ قؿ١ٚ ) ايعطبٞ  

 غط  ٚ( ٌ ايؿطمأٖ –أٌٖ ايػطب ) ٚقكس َٔ ؾٝ٘( ايػطب –ايؿطم )  عٔ ايٓاؽ ع٬قت٘ احمل١ًٝ سٝح شنط اغيهإ فاظ َطغٌ:  ايػطب / ايؿطم

اختٝاض ايع٬ق١ ؼي ايسق١  طياي٘ اٱجياظ ٚ   

ٝٳٌ ُأــ٘ َجـٔ يــَٳ        لـات عطٜــٞ ا٭ٚيٝــسٟ ؾـــإٕ ف   سٟ؟ـــف اتٞ ٚٚي

 اٱتٝإ باغيع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘ ايعطاق١ ٚا٭قاي١ ) نٓا١ٜ عٔ قؿ١ (  ٚغط طياشلا نٓا١ٜ عٔ:   إٕ فسٟ ؼي ا٭ٚيٝات 

(  تٛسٞ بايؿدط ٚا٫عتعاظ  فسٟ / أٚيٝاتٞٚ اٱناؾ١ إزي ٜا٤ اغيتهًِ )  ٜ٪نس عطاق١ فس َكط أغًٛب َ٪نس بـ ) إٕ ( ٚ            

ٜٛسٞ بايؿدط اّ غطن٘ ايٓؿٞ ْٛع٘ اغتكٗ أغًٛب إْؿا٥ٞ : َٔ ي٘ َجٌ أٚيٝاتٞ ٚ فسٟ ؟ ٚ

٥ٞ ؾؿـسٚا إيــ٢ ايعٷـــــــ٬ أٟ ؾـــــس                   ْـيـــــط اهلل يـٞ ؾــأضؾــــــس أبٓــــا

  : ٞٚغط طياشلا اٱتٝإ باغيع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘ ٖٚٞ ضظي١ اهلل ٚ سؿـي٘ غيكط نٓا١ٜ عٔ  قؿ١تـيط اهلل ي

 ؿس إيٝ٘ ايطساٍ ٚغط طياشلا ايتذػِٝ .تٴسيهإ سٝح ؾب٘ ايع٬  غتعاض٠ َه١ٝٓا :  ٬ؾسٚا إزي ايعٴ

 غيا قبً٘ ْتٝذ١:   يع٬ؾأضؾس أبٓا٥ٞ /  ؾؿسٚا إزي ا . 

ٞٸ   َٔ ضدايٞ ؾألعٚا ايّٝٛ ٚعـسٟ                    قـــس ٚعــست ايعٴـــــــــ٬ بهـٌ أبـــ

 ؾب٘ َكط بإْػإ ٜعس ٚايع٬ بإْػإ ٜٛعس ٚغط طياشلُا ايتؿدٝل  سٝح اغتعاضتإ َهٓٝتإ:  قس ٚعست ايع٬  بـكس أغًٛب َ٪نس

  ٟؾكس ؾب٘ َكط بإْػإ ي٘ ٚعس : ٚاغتعاض٠ َه١ٝٓ اؿح ٚا٫غتٓٗاض ٚايٓكض غطن٘ أَط ْٛع٘إْؿا٥ٞ ب أغًٛ: العٚا ايّٝٛ ٚعس 

 ًِ ٚســــــسٙ يٝــؼ جيسٟٚاضؾعٛا زٚييت ع٢ً ايعـًِ ٚ ا٭خـ                   ـ٬م ؾايع  

 سٝح ؾب٘ َكط بإْػإ ٜأَط أبٓا٥٘ ٚغط طياشلا ايتؿدٝل / نُا ؾب٘ ايعًِ ٚا٭خ٬م  اغتعاضتإ َهٓٝتإ :  اضؾعٛا زٚييت ع٢ً ايعًِ ٚا٭خ٬م

اؿح ٚا٫غتٓٗاض ٚايٓكض غطن٘ أَط ْٛع٘إْؿا٥ٞ ب ٚا٭غًٛ .بأغاؽ ٜب٢ٓ عًٝ٘ ٚغط طياشلا ايتذػِٝ            

 ٟغيا قبًٗا  ٖٚٞ تعًٌٝ  عًٝ٘أ١ُٖٝ ا٭خ٬م ٚغط طياشلا اٱتٝإ باغيع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ  ٖٚٞ عٔ قؿ١ ١ نٓاٜ:  ايعًِ ٚسس٠ يٝؼ جيس
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ايـــــطأٟ تــــطزٟ مــٔ لــتاظ َٛقـؿــــــا تعجـط اٯ                  ضا٤ ؾــٝ٘ ٚعـــجط٠   

 قؿ١ ٖٚٞ قعٛب١ اغيٛقـ  ٚ نٓا١ٜ عٔ سٝح ؾب٘ اٯضا٤ بساب١ تعجط ٚغط طياشلا ايتذػِٝ اغتعاض٠ َه١ٝٓ ؾٝ٘:  ط اٯضا٤تعجٴَٛقؿا

 سٝح ؾب٘ عجط٠ ايطأٟ بٛسـ ًٜٗو ٚغط طياشلا ايتذػِٝ . اغتعاض٠ َه١ٝٓ :  طزٟعجط٠ ايطأٟ تٴ

دـــــــــاْبــٝ٘ بععَـــــ١ اغيػتعــــــس                 ــٛاؾكؿٛا ؾٝ٘ ٚقؿ١ اؿــعّ ٚ اضَــ

 ٚايٓكضغطن٘ اؿح  أَط ْٛع٘ إْؿا٥ٞ ب أغًٛؾكس ؾب٘ اؿعّ بإْػإ ٜكـ ٚ غط طياشلا ايتؿدٝل  اغتعاض٠ َه١ٝٓ:  عّقؿٛا ؾٝ٘ ٚقؿ١ اؿ

 غطن٘ اؿح  أَطْٛع٘ أغًٛب  إْؿا٥ٞ  بكصا٥ـ تٴط٢َ ٚ ؾب٘ ايعع١َْبري ؾكس ؾب٘ اؿعّ سيهإ ي٘ دا اغتعاض٠ َه١ٝٓ :اضَٛا داْبٝ٘ بعع١َ اغيػتعس

 غطنٗا ايؿدط ٚايتكطٜط باقٞ ا٭غايٝب خدل١ٜ 

 تؿٝس ايعُّٛ ٚايؿٍُٛ . اغيعطؾ١ اـًل / ايػطب / ايؿطم

 ٜؿٝس اٺيتهاٌَ ٚايت٬ظّ بُٝٓٗا ايعطـ ٭خ٬مٚا ايعًِ . ايتعـيِٝ ٚتهطاضٖا ؼي ايٓل ٜٛس٢ بايؿدط ٚا٫عتعاظ بايٓؿؼ تؿٝس أْا يًتٌٜٗٛ ْهط٠ َٛقؿا

َا زلات أغًٛب ايؿاعط َٚسضغت٘ ؟ 1ؽ

 . ؾكاس١ ا٭يؿاؿي ٚبعسٖا عٔ ايػطاب١           . ٌٝاؿطم ع٢ً ايًؿفي ايعطبٞ ا٭ق     دعاي١ ايعباضات ٚإسهاّ ايكٝاغ١ . 

 ضٚع١ ايتكٜٛط ٚنجطت٘ يتٛنٝض اغيعاْٞ ٚتٛنٝسٖا  . ا٫يتعاّ بٛسس٠ ايٛظٕ ٚايكاؾ١ٝ         ٚسس٠ اغيٛنٛع  

  ايؿاعط َٔ اغيسضغ١ ايه٬غٝه١ٝ       ا٫غتعا١ْ باحملػٓات ايبسٜع١ٝ غرل اغيتهًؿ١ ٚ 

َا َكسض اغيٛغٝك٢ ؼي ايٓل ؟ 2ؽ

 -كازض اغيٛغٝك٢ ؼي ايٓل ٖٚٞ : تٓٛعت َ

   ) ٚتتُجٌ ؼي ايٛظٕ ٚايكاؾ١ٝ . اغيٛغٝك٢ اـاضد١ٝ ) ايـياٖط٠ :

 ) ٚتتُجٌ ؼي قسم ايعاطؿ١ ٚسػٔ اختٝاض ا٭يؿاؿي ٚتطابؽي ا٭ؾهاض ٚطياٍ ايتكٜٛط اغيٛغٝك٢ ايساخ١ًٝ ) اـؿ١ٝ :

شيو ػُع اغيسضغ١ ايه٬غٝه١ٝ بري ايكسِٜ ٚاؿسٜح . ٚنض 3ؽ

ػُع اغيسضغ١ ايه٬غٝه١ٝ بري ايكسِٜ ٚاؿسٜح سٝح تػتُس ايؿهٌ َٔ ايكسِٜ ٚتطبؽي اغيهُٕٛ بايصات أٚ بأسساخ ايعكط .

َا ٬ََض ؾدك١ٝ ايؿاعط ؟ 4ؽ

 . ٚطين قازم ايٛط١ٝٓ    . ٘قب يٛطٓ٘ َعتع ب     ٚاغع ايجكاؾ١ عُٝل ايؿهط٠  ؾاعط َٖٛٛب

نٝـ أب٢ٓ  قٛاعس اجملس ٚسس٣             عا   ـــطٕٚ طيٝــًل  ٜٓـيـــٚ قـ اـ

س٣ـس  ايتشـــــــنؿ٢ْٛ ايه٬ّ  عٓ              ط ـٖطاّ  ؾ٢ غايـ ايسٖا٭ٚ بٓا٠ 

  -:  اخذل اٱداب١ ايكشٝش١ ػيا بري ايكٛغري –ا 

قاعس٠ ( –قعس٠   –) قاعس  « قٛاعس  »َؿطز        ( ا٫ثٓإ َعا – غًـ – غ٬ف)  «  غايـ» طيع    (  قسِٜ –ازّ ق –) غابل   «  غايـ »  َطازف

 بأغًٛبو . ايبٝترياؾطح  -ب

 . اٚبري غط طياشل اغتعاض٠ َه١ٝٓ – 1:  َٔ ايؿكط٠ اغتدطز -ز 

 غط طياشلا .ْٛعٗا ٚٚبري  نٓا١ٜ -2

س٣ـطا٥س عكـــزاضت٘  ؾ ٚطم ـــ                          ـــــيؿطم اــ٢ َؿـ٤٬  ؾـــأْا تاز  ايع

ا٫  ٚ مل ٜهٔ  َٓ٘ عٓس٣ ؟ــطي                     أ٣ ؾ٤ٞ  ؾ٢ ايػطب  قس بٗط ايٓاؽ   
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  -:  اخذل اٱداب١ ايكشٝش١ ػيا بري ايكٛغري –ا 

ؾطا٥س ( –ؾطٜس   –) ؾطز  « ؾطا٥س  »َؿطز           عكا٥س ( –أعكاز  –) عكٛز  «  عكس» طيع      ا٫ثٓإ َعا (  –أزٖـ  –أعذب «   )  بٗط »  َطازف

بأغًٛبو . ايبٝترياؾطح  -ب

   ايب٬غٞطن٘ غأغًٛبا إْؿا٥ٝا  ٚبري ْٛع٘ ٚ -  2                                          اغتعاض٠ َه١ٝٓ ٚبري غط طياشلا . – 1   :َٔ ايؿكط٠ اغتدطز -ز 

 أغًٛب تٛنٝس ٚبري أزات٘ . -5               ٚبري غط طياشلا . نٓا١ٜ -4            فاظ َطغٌ ٚبري ع٬قت٘ . -3  

س٣ـ٫ تط٣ ايؿطم ٜطؾع ايطأؽ بع                 ُات٢     ــ٘ َـــض اٱيسٸـــــــا إٕ قـــأْ

؟ س٣ـــــات٢  ٚفٝــَٔ ي٘  َجٌ أٚي                    س٣  ؾ٢ ا٭ٚيٝات  عطٜل   ــإٕ ف

  -:  اخذل اٱداب١ ايكشٝش١ ػيا بري ايكٛغري –ا 

سهاض٠ ( –عًِ  –ضؾع١ «   )  فس »  َطازف           ا٫ثٓإ َعا ( –أض٩ؽ  –) ض٩ٚؽ  «  ضأؽ» طيع             أٚزي ( –ٚا٥ٌ   –) أٍٚ  « أٚيٝات  »َؿطز

 بأغًٛبو . ايبٝترياؾطح  -ب

فاظ َطغٌ ٚبري ع٬قت٘ . -                               اغتعاض٠ َه١ٝٓ ٚبري غط طياشلا . – 1:  َٔ ايؿكط٠ اغتدطز -ز 

 أغًٛب تٛنٝس ٚبري أزات٘ . -                                                               ايب٬غٞ .أغًٛبا إْؿا٥ٝا  ٚبري ْٛع٘ ٚغطن٘  -

دِ ايهجرل َٔ ضٚا٥ع ا٭زب ّ ٚعٌُ َٛؿيؿا ؾ٢ ١٦ٖٝ ايػهو اؿسٜس١ٜ أسب ايكطا٠٤ ي٘ َ٪يؿات نجرل٠ ٚتط1889ٚيس ؾ٢ أغٛإ ٚ قس  : ايعكاز ايهاتب ٖٛ

 ّ .1964تٛؾ٢ غ١ٓ ايعامل 

١ ٖٞ قه١ٝ اؿكٛم ٚايٛادبات .: ايٓل َٔ اغيكاٍ ا٫دتُاعٞ ايصٟ ٜتٓاٍٚ قه١ٝ ادتُاعٝ ْٛع ايٓل

ايٛادبات قبٌ اؿكٛم

ْػإإٕ ايبًس ايص٣ ٜعٌُ ؾٝ٘ نٌ ,٭١اؿكٝك١ ايٛانش شا نجطت اغيطايب١ باؿكٛم قٌ ايعٌُ بايٛادب. ٫ٚ قعٛب١ ؾ٢ تؿػرل ٖصٙإ

ا ضأٜٓا بًسا ٜهجط ؾٝ٘ اغيطايبٕٛ شإؾ.بٓككٗا ٚ ايؿعٛض أ١ بٗا زي اغيطايبإاؿكٛم,٫ٚ تسعٛ ؾٝ٘ اؿاد١  ٚادب٘ ٫ ٜهٝع ؾٝ٘ سل َٔ

َٓاغب١  ٕ تهطض ي٘ سه١ُ ٚاسس٠ ٜكط٩ٖا ؾ٢ نٌ َهإ ٜٚػُعٗا ؾ٢ نٌأتصنطٙ بٛادبات٘,ٚ ٕأايبًس  شيوتٓؿع ب٘  عكٛقِٗ ؾدرل َا

." ٢ٖٚ "عًٝو بايٛادب ٚزع اؿكٛم تػع٢ ايٝو بػرل عٓا٤ 
ٖٞ أغاؽ اؿكٛم ٚايٛادبات ١اغيكًش١ ايعاَ

نصيو  ٕشا ناإٌٖ ٚطٓ٘, ؾأ٫ٚ ٜعٝـ سيكًشت٘ زٕٚ َكًش١  ْػإ ٫ ٜعٌُ يٓؿػ٘ زٕٚ غرلٕٙ اٱأَط نً٘ سٚض عًٝ٘ ا٭ٚاحملٛض ايص٣ ٜ" 

أَا إشا ناْت َكًشت٘ ٚسسٖاشا قكط ؾ٢ أزا٤ ايٛادب اغيؿطٚض عًٝ٘,إٕ ي٘ سل ٜطايب ب٘ ٚي٘ سكٛم,ٚئ ٜهٛ ْػإ عًٝ٘ ٚادباتإؾٗٛ   

"ٜسعٝ٘ايصٟ ل اؿشا ؾات٘ إ ًٝؼ ي٘ سكٛم ٫ٚ يّٛ ع٢ً أسس ٖٞ اييت تعٓٝ٘ ٚتػتػطم دٗٛزٙ ؾ

َعٓاٖاايه١ًَُعٓاٖاايه١ًُ

 ضاس١× َؿك١  عٓا٤ ايٛادب× )ّ( اؿل  اؿكٛم

ا٭غاؽ )ز( احملاٚض احملٛض اؿكٛم× ا٫يتعاّ  ايٛادب

 )ز( أْاغٞ إْػإ إبٗاّ ×تٛنٝض  تؿػرل

َهط٠×  َٓؿعت٘ )ز( َكاحلَكًشت٫٘ تتطًب٫ تسعٛ
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أمت× أخٌ / تٗإٚ  قكط)ز( ب٬ز / بًسإبًس

اؾا٥ع×  ايٛادب اغيؿطٚض اـؿ١ٝ×  ايـياٖط٠ ايٛانش١

تُٗ٘تعٜٓٝ٘ـٴشؿفي × ٜهٝع

ا٫غتػٓا٤ × ايعٛظ / ا٫ستٝاز  اؿاد١

)ز(  سٛا٥ر

تػتشٛش ع٢ً تػتػطم

عصض× عتاب يّٛ 

مل ٜسضن٘ ؾات٘ قٍٛ غسٜس )ز( سهِ سه١ُ

ٜكسم× ٜععُ٘  ٜسعٝ٘اتطىعز

٭ٕ ايكٝاّ بايٛادب ع٢ً أنٌُ قٛض٠ ٜذلتب عًٝ٘ سكٍٛ نٌ ؾطز ع٢ً سكٛق٘ َٚٔ ٖٓا كٌ قٝاَِٗ بٛادبِٗ ٜ ِعٓسَا تعٜس َطايب١ ا٭ؾطاز عكٛقٗ

يكٝاّ بايٛدب ٚاؿكٛم غتأتٞ بعسٙ اؽتؿٞ اغيطايب١ باؿكٛم َٚجٌ ٖصٙ ايبًسإ ايصٟ ٜهـــجط ؾٝــٗا اغيطايب١ باؿكٛم ٫بس إٔ ٜهٕٛ ؾعاضٖا ٖٛ 

إٕ ا٭غاؽ ايصٟ تكّٛ عًٝ٘ ايع٬ق١ بري اؿكٛم ٚا٫دبات ٖٞ اغيكًش١ ايعا١َ ٚيٝػت اغيكًش١ ايؿدك١ٝ ؾهٌ أبٓا٤  بايهطٚض٠ زٕٚ غعٞ إيٝٗا .

 ايب عل ٜععُ٘ .اجملتُع شلِ َا شلِ َٔ اؿكٛم ٚعًِٝٗ َا عًِٝٗ َٔ ايٛادبات , أَا ايصٟ ٜعٝـ يٓؿػ٘ ؾكؽي ؾًٝؼ ي٘ إٔ ٜط

  .. ٌُاغتدسّ أزات٘ ) إشا ( يتؿٝس ؼكٝل َا بعسٖا ؾطؾي أغًٛب:  ؾإشا ضأٜٓا بًسا ٜهجط ؾٝ٘ اغيطايبٕٛإشا نجطت اغيطايب١ باؿكٛم قٌ ايع 

ٛادبِٗ َؿطز٠ يتسٍ ع٢ً ق١ً َٔ ٜكَٕٛٛ ب ايٛادب ن١ًُ ٚ دا٤تطيعا يتسٍ ع٢ً نجط٠ اغيطايبري عكٛقِٗ    اؿكٛم ن١ًُ دا٤ت     

  بتكسِٜ ؾب٘ اؾ١ًُ ٜؿٝس ايتدكٝل  أغًٛب قكط سٝح ؾب٘ اؿل بؿ٤ٞ َازٟ ٜهٝع ٚغط طياشلا ايتذػِٝ  اغتعاض٠ َه١ٝٓ:    سل ؾٜٝ٘هٝع

  ٛل بتكسِٜ ؾب٘ اؾ١ًُ ٜؿٝس ايتدكٝ أغًٛب قكط سٝح ؾب٘ اؿاد١ بإْػإ ٜسعٛ ٚغط طياشلا ايتؿدٝل اغتعاض٠ َه١ٝٓ اؿاد١ ؾ٫٘ٝ تسع

 ٘ٝاؾ١ُ تعًٌٝ غيا قبًٗا .   بـ ) إٔ ( َ٪نس أغًٛب:   ٭ٕ ايبًس ايصٟ ٜعٌُ ؾ ٚ

  بتكسِٜ ؾب٘ اؾ١ًُ ٜؿٝس ايتدكٝل ٚايتٛنٝس أغًٛب قكط:   سه١ُ ٘ـــــــــــيتهطض 

  ت٘ ) إشا ( يتؿٝس ؼكٝل َا بعسٖااغتدسّ أزا ؾطؾي أغًٛب ...إشا ناْت َكًشت٘ ٚسسٖا ٖٞ اييت  / ؾإشا نإ نصيو ؾٗٛ إْػإ عًٝ٘ ٚادبات

 تكسّ ؾٝ٘ دٛاب ايؿطؾي ع٢ً ؾعً٘ يٝؿٝس ايتدكٝل ٚايتٛنٝس:  ؾطؾي أغًٛب ئ ٜهٕٛ ي٘ سل إشا قكط ؼي أزا٤ ايٛادب 

 سٝح ؾب٘ اؿكٛم بإْػإ ٜػع٢ ٚغط طياشلا ايتؿدٝل اغتعاض٠ َه١ٝٓ:  زع اؿكٛم تػع٢ إيٝو 

 غطنٗا ايٓكض ٚاٱضؾاز أَـــطْٛعٗا  إْؿا١ٝ٥ أغايٝب :   عًٝو بايٛادب / زع اؿكٛم تػع٢ إيٝو 

 أزات٘ ايتٛنٝس اغيعٟٓٛ )نً٘( تٛنٝس أغًٛب سٝح ؾب٘ ا٭َط بإْػإ ٜسٚض ٚغط طياشلا ايتؿدٝل اغتعاض٠ َه١ٝٓ نً٘: احملٛض ايصٟ ٜسٚض عًٝ٘ ا٭َط

 ٘ٝطياشلا ايتؿدٝل سٝح ؾب٘ اؿل بإْػإ ٜؿٛت  ٚغط اغتعاض٠ َه١ٝٓ :  ؾات٘ اؿل ايصٟ ٜسع

  ٕٚغط طياشلا ايتؿدٝل  ْصنطٙسٝح ؾب٘ ايبًس بإْػإ  اغتعاض٠ َه١ٝٓ . تصنطٙخرل َا تٓؿع ب٘ شيو أ 

  ايٓاؽ  ع٬قت٘ احملًٝ٘ ٚغط طياي٘ ايسق١ ٚاٱجياظ َع سػٔ اختٝاض ايع٬ق١ ايبًس فاظ َطغٌ عٔ .. ايبـًسخرل َا تٓؿع ب٘ شيو

ثاْٝا: احملػٓات ايبسٜع١ٝ

ايبسٜع ؾٝ٘عبرلايت

( ايٛادبات  –اؿكٛم (                )  قًت  –نجطت )    

َكاحل أًٖ٘  –َكًشت٘ غرل (              )   –) ْؿػ٘    
ٜٛنض اغيع٢ٓ ٜٚ٪نسٙ طبام
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( قٌ ايعٌُ بايٛادب, نجطت اغيطايب١ باؿكٛم ) 

 ) عًٝ٘ ٚادبات , ٚي٘ سكٛم (
تٛنض اغيع٢ٓ ٚت٪نسٙ َكاب١ً

 ( قٌ ايعٌُ بايٛادب, جطت اغيطايب١ باؿكٛم ن) 

) ٜكط٩ٖا ؼي  ( اؿكٛم ٫ ٜهٝع ؾٝ٘ سل َٔ, ْػإ ٚادب٘ إايبًس ايص٣ ٜعٌُ ؾٝ٘ نٌ ) 

 ) عًٝ٘ ٚادبات , ٚي٘ سكٛم ( نٌ َهإ , ٜٚػُعٗا ؼي نٌ َٓاغب١  (

( ٌٖ ٚطٓ٘أ٫ٚ ٜعٝـ سيكًشت٘ زٕٚ َكًش١ ,  ْػإ ٫ ٜعٌُ يٓؿػ٘ زٕٚ غرلٙاٱ)  

ٜعطٞ دطغا َٛغٝكٝا تططب ي٘ ا٭شٕ ظزٚازا

 ٚتطتاح ي٘ ايٓؿؼ

ٜعطٞ دطغا َٛغٝكٝا تططب ي٘ ا٭شٕ ٚتطتاح ي٘ ايٓؿؼ دٓاؽ ْاقل ٜسعٝ٘ –تعٓٝ٘ 

َا ايؿٔ ا٭زبٞ ايصٟ ٜٓتُٞ إيٝٗا ايٓل ؟ 1ؽ

  ؿكٛم ٚايٛادبات ٜتٓاٍٚ قه١ٝ ادتُاع١ٝ ٖٚٞ قه١ٝ اَكاٍ ادتُاعٞ ٜٓتُٞ ايٓل إزي ؾٔ اغيكاٍ ْٚٛع ٖصا ايٓل .

 َا اغيككٛز باغيكاٍ ا٫دتُاعٞ ؟ 2ؽ

 .  اغيكاٍ ا٫دتُاعٞ ٖٛ ايصٟ ٜعاجل َٛنٛع أٚ قه١ٝ ادتُاع١ٝ قسز٠ ٜتٓاٍٚ أَطاض اجملتُع اـًك١ٝ ٚايػًٛن١ٝ

 ؟  َا زلات أغًٛب اغيكاٍ ا٫دتُاعٞ 3ؽ

 . ايسق١ ٚايتؿكٌٝ ؼي عطض اغيٛنٛع                             ؼًٌٝ ايؿهط٠ ٚبػطٗا       . ٚنٛح اغيعاْٞ ٚتطابطٗا ٚايتعًٌٝ شلا       

  . اٱقٓاع ٚشيو عٔ ططٜل ا٭زي١ اغيٓطك١ٝ              . ُِٝاغيٌٝ إزي ايتع                     . غٗٛي١ ا٭يؿاؿي ٚقطبٗا َٔ يػ١ اؿٝا٠ ايٛاقع١ٝ

 ٍ ؟َا ايػُات ا٭غًٛب١ٝ يًُكا 4ؽ

ٚنٛح ا٭غًٛب -3  ق٠ٛ ا٭غًٛب  -2  طياٍ ا٭غًٛب -1

َا أِٖ زلات أغًٛب ايعكاز ؟ 5ؽ

 . غٗٛي١ ا٭يؿاؿي ٚزقتٗا ٚغ١َ٬ ايعباضات                      . ؼًٌٝ ايؿهط٠ ٚبػطٗا      ُِٝاغيٌٝ يًتع

  . ق١ً ايكٛض اـٝاي١ٝ ٭ٕ ا٭غًٛب عًُٞ َتأزب           . ايتؿهرل اغيٓطكٞ بذلابؽي اؾهاضٖا ٚتػًػًٗا      عُل ايؿهط  

 مب تعًٌ : ق١ً ايكٛض ايبٝا١ْٝ ؼي ايٓل  5ؽ

٭ٕ ايٓل ٜعتُس ع٢ً اٱقٓاع ايعكًٞ ٚيٝؼ ايتأثرل ايٛدساْٞ ؾ٬ ساد١ يهجط٠ ايكٛض ايبٝا١ْٝ ؾا٭غًٛب ؼي ايٓل عًُٞ َتأزب .        

مب تعًٌ : اغتدساّ ايهاتب يبعض ايكٛض ايبٝا١ْٝ ؟ 6ؽ

اغتدسّ ايهاتب بعض ايكٛض ايبٝا١ْٝ يًتدؿٝـ َٔ دؿاف ا٭غًٛب ايعًُٞ .

١ٝ ايهاتب ؟َا ٬ََض ؾدك 7ؽ

َجكـ َٓطكٞ ايتؿهرل .ايهاتب ادتُاعٞ   

. ٚنض  .بأْٛاعٗا اغيدتًؿ١ ؼي ايٓل اغيٛغٝكا  ٜؿٝع 8ؽ

 -بٓٛعٝٗا ؼي ايٓل ٚتتُجٌ ؼي : تـيٗط اغيٛغٝكا   

 ٚتتُجٌ ؼي ايػذع ٚاؾٓاؽ ٚا٫ظزٚاز:  اغيٛغٝكا اـاضد١ٝ -1
َٚكسضٖا سػٔ اختٝاض ا٭يؿاؿي َٚٓاغبتٗا غيٛانعٗا ٚيًؿهط٠ اييت تعدل عٓٗا .:  ايساخ١ًٝاغيٛغٝكا  -2
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ٚادب٘ ٫  إشا نجطت اغيطايب١  باؿكٛم  قٌ ايعٌُ  بايٛادب ٚ ٫ قعٛب١  ؾ٢ تؿػرل  ٖصٙ اؿكٝك١  ايٛانش١  ٭ٕ ايبًس  ايص٣ ٜعٌُ  ؾٝ٘ نٌ إْػإ 

إزي  اغيطايب١  بٗا أٚ ايؿعٛض  بٓككٗا  ٜهٝع  ؾٝ٘ سل َٔ اؿكٛم  ٫ٚ تسعٛ  ؾٝ٘  اؿاد١

  -:  اخذل اٱداب١ ايكشٝش١ ػيا بري ايكٛغري –ا 

 ؽطٝؽي (  -تٛنٝض  –) تعبرل   « تؿػرل  »َع٢ٓ                   ن٬ُٖا قشٝض (   -ايػاَه١   -) ايكعب١   «ايٛانش١ »َهاز

بأغًٛبو . ايؿكط٠اؾطح  -ب

 أغًٛب تٛنٝس ٚبري أزات٘ . -3          . ٚأثطٙقػٓا بسٜعٝا ٚبري ْٛع  -2                .  أدعا٤ٙأغًٛب ؾطؾي ٚبري  – 1:  َٔ ايؿكط٠ اغتدطز -ز 

؟ يعكاز ا أغًٛبزلات َا أِٖ  -ز

سه١ُ  ٚاسس٠  ٜكط٩ٖا  ؾ٢ نٌ " ؾإشا ضأٜٓا  ب٬زا ٜهجط ؾٝ٘  اغيطايبٕٛ  عكٛقِٗ  ؾدرل  َا تٓؿع  ب٘ شيو  ايبًس  إٔ تصنطٙ  بٛادبات٘  ٚ إٔ  تهطض ي٘

َهإ  ٚ ٜػُعٗا  ؾ٢  نٌ َٓاغب١   ٚ ٢ٖ  عًٝو  بايٛادب  ٚزع اؿكٛم  تػع٢ إيٝو بػرل عٓا٤ " 

  -:  اخذل اٱداب١ ايكشٝش١ ػيا بري ايكٛغري –ا 

 (غازض   -اتطى  –) اَـ  « زع   »َع٢ٓ                       (غعاز٠  –اس١ ض –) اغتكطاض   «  عٓا٤ »َهاز

بأغًٛبو . ايؿكط٠اؾطح  -ب

 .يْٛا بٝاْٝا ٚ بري غط طياي٘ – 1:  َٔ ايؿكط٠ اغتدطز -ز 

قػٓا بسٜعٝا ٚبري ْٛع ٚأثطٙ . -2

  أغًٛب إْؿا٥ٞ ٚبري ْٛع٘ ٚغطن٘ ايب٬غٞ . -3

سيكًشت٘ زٕٚ َكاحل  أٌٖ ٚطٓ٘  ؾإشا نإ نصيو  ؾٗٛ  إْػإ " ٚ احملٛض  ايص٣ ٜسٚض  عًٝ٘ ا٭َط نً٘  إٔ اٱْػإ ٫ ٜعٌُ  يٓؿػ٘  زٕٚ غرلٙ  ٫ٚ ٜعٝـ 

عًٝ٘ ٚادبات  ٚ ي٘ سكٛم    

      « احملٛض » َٚطازف « َكًشت٘  »َٚهاز  « إْػإ  »طيع أ(  ٖات 

 ؟قه١ٝ اؿكٛم ٚايٛادبات  ايصٟ تسٚض عًٝ٘ٛض احملب(  َا 

أغًٛب ؾطؾي ( –قػٓا بسٜعٝا  -قٛض٠ بٝا١ْٝ  َٔ ايؿكط٠ ) دـ( اغتدطز  
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تٛزي عس٠ َٓاقب باٱشاع١ اغيكط١ٜ نُا ؾػٌ َٓكب  َٔ ؾعطا٤ اؾٌٝ ايجاْٞ َٔ اغيسضغ١ ايٛاقع١ٝ,  1936َٔ َٛايٝس   : ؾاضٚم ؾٛؾ١  ايؿاعط ٖٛ

 أَري عاّ فُع ايًػ١ ايعطب١ٝ .           

ٚتهشٝاتِٗ . 2011ٜٓاٜط  25ٜتشسخ ؾٝ٘ ايهاتب عٔ ؾٗسا٤ ثٛض٠  : ٓلَٓاغب١ اي

باغِ ا٭سطاض ايؿطؾا٤

َٔ أبٓا٤ ٖصا ايٛطٔ ايػازي أْبتِٗٔ ـٌ َـبـأْ

 باغِ طيٛع قست غٍٛ اغيٛت

ٚزاغت طاغٛت ايـيًُا٤

١ ؾاَتستٜطاباغِ ؾباب ضؾعٛا اي

 ٌ ا٭عٓامن  طايت

 ٚنذت نٌ ا٭قٛات

شلصا ايٛطٔ زلا٤ؾ١ قس قاض زٖاتؿ١ ٖا



ضٚح عاض١َ ٜٚكري سط َٓطًل

ٚظساّ ٚؾداض ٚإبا٤

أغٛاض ضاست تتٗسّ

ٚبٓا٤ ٜػكؽي ؾٛم بٓا٤

بازلهِ ٜا أْبٌ َٔ أْبتِٗ

ٖصا ايٛطٔ ايػايٞ َٔ أبٓا٤



باغِ ا٭ضض

 ٚباغِ ايعطض

ٚباغِ اغيػو ايكاعس

َٔ أْك٢ َٗر ٚزَا٤

ؼي ؿـي١ قسم ٚٚؾا٤

يكٛت٫ .. ئ خيؿت ٖصا ا

ٚئ تذلادع ٖصٟ ايكٝش١

ئ تت٬ؾ٢ ٖصٟ ا٭قسا٤

ئ ْطدع ثا١ْٝ أبسا يهٗٛف ايـي١ًُ ٚايبػها٤

 باغِ ايؿٗسا٤ , باغِ ايؿٗسا٤
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َعٓاٖاايه١ًَُعٓاٖاايه١ًُ

َكٝس× سط َٓطًلعبٝس× )ّ( سط ا٭سطاض

ٚنعا٤× ايعـيُا٤ )ّ( ؾطٜـ  ايؿطؾا٤
ؾطاؽ× نجط٠ ظساّ

تٛانع×  إعذابؾداض

خهٛع ×  ندلٜا٤ / ضؾض يًـيًِإبا٤أخؼ× أنطّ ٚأؾِٗ أْبٌ

غست× ت بسأضاستضزتقست

)ز( أبٓب١بٓا٤ز : غ٬ٕٝ   سٝٛإ خطاؼيغٍٛ

ايؿطف )ز( أعطاضايعطضٚطأتزاغت

َٔ ايعطٛضاغيػودباض )ز( طٛاغٝتطاغٛت

أقؿ٢ / أطٗطأْك٢ايعًِ / ايًٛا٤ )ز( ضاٜاتايطا١ٜ

أضٚاح )ّ( َٗذ١َٗرامػطت× طايت اَتست

غسض× ٚؾا٤بًػتطايت

ٜطتؿع× ٜٓدؿض / ٜٗسأ خيؿتايطقاب )ّ( عٓلا٭عٓام

ايكٛت ايعايٞايكٝش١ٖسأت× اضتؿعت نذت

تـيٗط× ؽتؿٞ تت٬ؾ٢زاع١ٝ / َٓاز١ٜٖاتؿ١

ضدع ايكٛت )ّ( قس٣ا٭قسا٤ٜككس ضؾع١زلا٤

َػاضات )ّ( نٗـنٗٛفٖاز١٥× ضّ ؾسٜس٠ )ز( عٛاعاض١َ 

احملب١× ايهطا١ٖٝ ايبػها٤ؾو× تٛنٌ ٜكري

ٜكػِ ايؿاعط باغِ ايؿباب ايٓب٤٬ ؾٗسا٤ ايٛطٔ اعذلاؾا بؿهًِٗ ٚ َهاْتِٗ ٚ ٜ٪نس أِْٗ أعـيِ أبٓا٤ ٖصا ايٛطٔ ايعـيِٝ ؾِٗ ايصٜٔ  

ايٛطٔ عاي١ٝ خؿاق١ يتعًٛ ؾٛم ا٭عٓام ٚ اضتؿعت أقٛات اؾُٝع َ٪نس٠ اغيٛت ببػاي١ يٝكهٛا ع٢ً ايـيًِ ٚ ايؿػاز .ٚ ضؾعٛا ضا١ٜ  اٚادٗٛ

ؾاظزسِ اغيٝسإ بايؿباب حيًُٕٛ نٌ ايعع٠ ٚ ايهطا١َ ناْٛا ع٢ً ٜكري ٚعع٠ ٚ نطا١َ, ثِ ٜ٪نس إٔ ٖ٪٤٫ ايؿابابايٛطٔ ؿطٜت٘  اغتعاز٠

يًكػِ باغِ ٖ٪٤٫ ايؿباب ايؿطؾا٤ ا٭سطاض .  أغٛاض ايـيًِ ٚ ايطػٝإ ٚ تػاقؽي ايؿاغسٕٚ ٚ ايـياغيٕٛ  . ثِ ٜعٛز .ؾتػاقطت

ٚ باغِ ايؿطف ايصٟ عاز بعس غٓٛات ايهٝاع . باغِ ايسَا٤ ايطاٖط٠ ايطاٖط٠ اييت ضٚتٗا زَا٤ ايؿٗسا٤  اعط باغِ ا٭ضضثِ ٜكػِ ايؿ

اغيٓبعج١ نطا٥ش١ اغيػو ايطاٖط  ؼي ؿـي١ قسم ٚ إخ٬م شلصا ايٛطٔ ايعـيِٝ . 

س يًؿباب باغتُطاض ايهؿاح ٚ بعسّ ايعٛز٠ يعكٛض ايـيًِ ٚ ا٫غتبساز ثِ خيتتِ قكٝست٘ بايتعٗ

 باغِ ا٭سطاض ايؿطؾا٤

  يًتعـيِٝ ْهط٠يًهجط٠ ٚ  طيعٚ دا٤ت    ( ايؿعٌ ) أقػِ إجياظ عصف يًتٛنٝس قػِ: أغًٛب ايؿطؾا٤  باغِ ا٭سطاض
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َٔ أبٓا٤ ٖصا ايٛطٔ ايػازي أْبتِٗٔ ـٌ َـبـأْ

 ِٗسٝح ؾب٘ أبٓا٤ َكط بايٓبات ايطٝب ٚغط طياشلا ايتٛنٝض اغتعاض٠ َه١ٝٓ أْبٌ َٔ أْبتت

   ٌايٓؿؼ ٜعطٞ دطغا َٛغٝكٝا تططب ي٘ ا٭شٕ ٚتطتاح ي٘ دٓاؽ ْاقلاْبتت(  –) اْب  

باغِ طيٛع قست غٍٛ اغيٛت

 (  ايؿعٌ ) أقػِ إجياظ عصف ٜؿٝس ايتٛنٝس قػِ بأغًٛ:  باغِ طيٛع  

  : قؿ١ ٖٞ ايؿذاع١ ٚ غط طياشلا اٱتٝإ باغيع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘ نٓا١ٜ عٔ ٚبايػٍٛ  سٝح ؾب٘ اغيٛت تؿبٝ٘ بًٝؼغٍٛ اغيٛت

ٚزاغت طاغٛت ايـيًُا٤

  عٔ ق٠ٛ ايؿباب  نٓا١ٜٚ   ايتٛنٝضسٝح ؾب٘ ايـيًُا٤ بايطاغٛت ٚغط طياي٘  تؿبٝ٘ بًٝؼ :  طاغٛت ايـيًُا٤زاغت

١ ؾاَتستٜباغِ ؾباب ضؾعٛا ايطا

 (  ايؿعٌ ) أقػِ إجياظ عصف ٜؿٝس ايتٛنٝس قػِ ب: أغًٛ باغِ ايؿباب

 تٝإ باغيع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًَٝ٘ٔ أدٌ ايٛطٔ ٚغط طياشلا اٱ تهش١ٝ ايؿباب نٓا١ٜ عٔ:  ؾباب ضؾعٛا ايطا١ٜ

 ٌ ا٭عٓامن طايت

 غط طياشلا اٱتٝإ باغيع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘  ايعع٠ ٚايهطا١َ قؿ١ عٔنٓا١ٜ :  ... طايت ٚ . 

ٚنذت نٌ ا٭قٛات

 فاظ َطغٌ عٔ ا٭ؾدام ع٬قت٘ اؾع١ٝ٥  ا٭قٛات/   ايجٛض٠ ٚايػهب نٓا١ٜ عٔ ٚ  ؾب٘ ا٭قٛات بأؾدام: اغتعاض٠ َه١ٝٓ  قٛات نذت نٌ ا٭

اض شلصا ايٛطٔ زلا٤ؾ١ قس قزٖاتؿ١ ٖا

   ٜعطٞ دطغا َٛغٝكٝا تططب ي٘ ا٭شٕ ٚتطتاح ي٘ ايٓؿؼ دٓاؽ ْاقل ؾكس ؾب٘ ا٭قٛات بأؾدام ٜٗتؿٕٛاغتعاض٠ َه١ٝٓ  ٖازؾ١ (  –)ٖاتؿ١  

  بكس َ٪نس أغًٛب سٝح قٛض ايٛطٔ ببٝتا ي٘ غكـ ٚغط طياشلا ايتٛنٝضاغتعاض٠ َه١ٝٓ  قاض شلصا ايٛطٔ زلا٤قس .  

بتكسِٜ اؾاض ٚاجملطٚض ع٢ً اغِ قاض  ٜؿٝس ايتدكٝل ٚايتٛنٝس قكط أغًٛب   

ضٚح عاض١َ ٜٚكري سط َٓطًل

 دلاغيبتسأ تكسٜطٙ )٢ٖ( ٜؿٝس ا٫ٖتُاّ باـ إجياظ عصف . سٝح ؾب٘ ايجٛض٠ بايطٚح ايعاض١َ ٚغط طياي٘ ايتٛنٝض بًٝؼتؿبٝ٘ :  ضٚح عاض١َ

 اٱط٬م ٚا٫غتك٬ٍ ايٛقـ أؾاز . سٝح ؾب٘ ايٝكري بإْػإ سط ٚغط طياشلا ايتؿدٝل اغتعاض٠ َه١ٝٓ ٜكري سط

  : بايذلازف يًتأنٝس  إطٓاب:  سط َٓطًل/  ايجك١ ؼي ؼكٝل أٖساف ايجٛض٠ ايعطـ ٜؿٝسضٚح عاض١َ ٜٚكري

ٚظساّ ٚؾداض ٚإبا٤

 تٛس٢ بهجط٠ ايجٛاض ْهط٠ يًتعـيِٝ . ا َٛغٝكٝا تططب ي٘ ا٭شٕ ٚتطتاح ي٘ ايٓؿؼٜعطٞ دطغ تكػِٝ سػٔ ٚظساّ ٚؾداض ٚإبا٤ ٖٞٚ 

 ٖٚٞ تٛسٞ بطؾض ايـيًِ ٚا٫غتبساز  ْهط٠ يًتعـيِٝ إبا٤  

........... ٚبٓا٤ ٜػكؽي ؾٛم بٓا٤ أغٛاض ضاست تتٗسّ

 از ٚايـيًِ بأغٛاض تتٗسّ ٚغط طياشلا ايتذػِٝسٝح ؾب٘ ا٫غتبس اغتعاض٠ تكطحي١ٝ:  أغٛاض

 ٜؿٝس ايتذسز ٚا٫غتُطاض : ؾعٌ َهاضع تتٗسّ ٜػكؽي 

  اغتعاض٠ تكطحي١ٝ ؾكس ؾب٘ ايؿػاز ببٓا٤ ٜػكؽي ٚسصف اغيؿب٘ ٚ قطر باغيؿب٘ ب٘ بٓـــــــــــــــــــا٤ :

 ......... ٖصا ايٛطٔ ايػايٞ َٔ أبٓا٤  بازلهِ ٜا أْبٌ َٔ أْبتِٗ

 ِٗات ُٜٓٛ ٚ غط طياشلا ايتٛنٝض . سٝح ؾب٘ ايؿباب بٓب ٚ اغتعاض٠ َه١ٝٓ غطن٘ ايتعـيِٝ ْسا٤إْؿا٥ٞ  أغًٛب ٜا أْبٌ َٔ أْبت
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 باغِ ا٭ضض....... ٚباغِ ايعطض

  : ٜؿٝس ايتٛنٝس ٚ ؾٝٗا إجياظ عصف ايؿعٌ ٚ تكسٜطٙ أقػِ  أغًٛب قػِباغِ ا٭ضض ٚ باغِ ايعطض 

   ٜعطٞ دطغا َٛغٝكٝا تططب ي٘ ا٭شٕ ٚتطتاح ي٘ ايٓؿؼ  دٓاؽ ْاقل:   ايعطض ( –) ا٫ضض 

 َٔ أْك٢ َٗر ٚزَا٤ .......ؼي ؿـي١ قسم ٚٚؾا٤ ٚباغِ اغيػو ايكاعس

 إجياظ عصف ايؿعٌ ٚ ؾٝٗا  ٜؿٝس ايتٛنٝسأغًٛب قػِ  . سٝح قٛض زَا٤ ايؿٗسا٤ باغيػو ٚغط طياي٘ ايتٛنٝض اغتعاض٠ تكطحي١ٝ :  باغِ  اغيػو 

 زّ ايؿٗسا٤ نٓا١ٜ عٔ /   اغيػو ايكاعس َٔ  ...    ٚ تكسٜطٙ أقػِ                              

 َٗعٔ ا٭ؾدام ع٬قت٘ ) اؿاي١ٝ (  ٚ غط طياي٘ اٱجياظ  ٚ ايسق١ ؼي اختٝاض ايع٬ق١ .  فاظ َطغٌ:   رــــــــــــ 

 ٫ .. ئ خيؿت ٖصا ايكٛت

 ٚئ تذلادع ٖصٟ ايكٝش١

 صٟ ا٭قسا٤ئ تت٬ؾ٢ ٖ

 ئ ْطدع ثا١ْٝ أبسا يهٗٛف ايـي١ًُ ٚايبػها٤

 باغِ ايؿٗسا٤ , باغِ ايؿٗسا٤

  : ؾكس ؾب٘ ايكش١ٝ بإْػإ ٫ ٜذلادع ٚ غط طياشلا ايتؿدٝل اغتعاض٠ َه١ٝٓتذلادع ٖصٟ ايكٝش١  

  : ِؾكس ؾب٘ ا٭قسا٤ بـ٤ َازٟ ٜت٬ؾ٢ ٚ غط طياشلا ايتذػٝ اغتعاض٠ َه١ٝٓتت٬ؾ٢ ٖصٟ ا٭قسا٤  

  :  سٝح ؾب٘ ا٫غتبساز بايهٗٛف اغيـي١ًُ ٚغط طياشلا ايتذػِٝ .. اغتعاض٠ تكطحي١ٝنٗٛف  

 سٝح ؾب٘ ايـي١ًُ بهٗٛف  ٚغط طياشلا ايتذػِٝ تؿبٝ٘ بًٝؼ:  نٗٛف ايـي١ًُ  

  ايععضي١ يٓؿٞ اغيػتكبٌ ٜسٍ ع٢ً اٱضاز٠ٚ اغتعُاٍ ئ  ٜؿٝس ايتٛنٝس تهطاض ايٓؿ٢ ئ تت٬ؾ٢ –ئ تذلادع  –ئ خيؿت ٚ  

  ايؿعٌ ) أقػِ ( إجياظ عصف: أغايٝب قػِ يًتٛنٝس ٚ ؾٝٗا   باغِ ايؿباب –باغِ طيٛع  –باغِ ا٫سطاض  

 ايٓل يت٪نس ع٢ً عًٛ َها١ْ ايجٛاض تهطضت ؼي باغِ ايؿٗسا٤ 

 

 َا أِٖ زلات أغًٛب ايؿاعط ؟ 1ؽ

   اغتعُاٍ ايًػ١ اغيٛس١ٝ اغيٛدع٠                                          اغتعُاٍ ايطَع                                                                     . ايتأثط باؿسٜح ايؿطٜـ 

   . ا٫عتُاز ع٢ً ايكٛض٠ ايه١ًٝ                                         . اغتدساّ ايتكٜٛط ا٫غتعاضٟ ٚايهٓا١ٜ                    جط٠ اغتدساّ ايٓؿٞ .ن 
   . ٟا٫عتُاز ع٢ً ايتؿع١ًٝ ٚايػطط ايؿعط                  . اغتدساّ ايبسٜع غرل اغيتهًـ َجٌ اؾٓاؽ ايٓاقل 

  ؟ َا أِٖ ٬ََض ؾدك١ٝ ايؿاعط 2ؽ

    . ي٘ َصام خام ؼي أيؿاؿي٘ ٚتطانٝب٘ ايًػ١ٜٛ          . يسٜ٘ إسػاؽ ؾططٟ ظُاٍ اٱٜكاع                         . ٚاغع ايجكاؾ١ 
     . ٟٜٛانب ايتطٛض ايؿعط                                                    . قب يٛطٓ٘ .شٚ ؾدك١ٝ أزب١ٝ َتؿطز٠ 

 

 بإغِ ا٭سطاض  ايؿطؾا٤

 أْبٌ  َٔ أْبتِٗ  ٖصا ايٛطٔ ايػازي َٔ أبٓا٤

 بإغِ ظيٛع قست  غٍٛ اغيٛت

 ا٤ٚزاغت طاغٛت  ايـيًُ
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 َتستاٛا ايطا١ٜ  ؾبإغِ ؾباب  ضؾع

 طايت  نٌ ا٭عٓام

 ٚنذت نٌ ا٭قٛات

 ٖاتؿ١  ٖازؾ١  قس قاض  شلصا ايٛطٔ  زلا٤

  -: ػيا بري ايكٛغري اٱداب١ ايكشٝش١ ؽرل    -أ

        أع٢ً   ( -أؾطف -) أندل   «أْبٌ » َع٢ٓ                            (  طػا٠ -اغٝات ط  -) طٛاغٝت   «طاغٛت  »طيع 

  ا٭غطط ايؿعط١ٜ ايػابك١ بأغًٛبو .اؾطح   -ب

 أغًٛب تٛنٝس ٚبري أزات٘ ( –َكسضا َٔ َكازض اغيٛغٝك٢  –كتًؿتري قٛضتري خٝايتري ) اغتدطز َٔ ا٭غطط  ايػابك١   -دـ

 ضٚح  عاض١َ  ٚ ٜكري  سط َٓطًل

 ٚ ظساّ ٚ ؾداض  ٚ إبا٤

 أغٛاض  ضاست تٗسّ

 ٚبٓا٤ ٜػكؽي ؾٛم بٓا٤

 زلهِ  ٜا أْبٌ َٔ أْبتِٗاب

 بٓا٤أٖصا ايٛطٔ ايػازي َٔ 

  .  «عاض١َ » ٚطيع  «إبا٤ » َٚهاز  «عاض١َ » َع٢ٓ  ٖات َٔ ايؿكط٠ : -أ 

  ايجٛض٠ . ٚنض شيو . غيٝسإ  تكٛض  ا٭غطط ايطٚح ايجا٥ط٠ - ب

  تطازف ٚبري قُٝت٘ ايؿ١ٝٓ ( –ٚبري ْٛع٘ ٚغط طياي٘  ْٛا بٝاْٝاي ٚبري ْٛع٘ ٚغطن٘ ايب٬غٞ أغًٛبا إْؿا٥ٝا ايػابك١  ) اغتدطز  َٔ ا٭غطط  - دـ

 غِ اغيػو  ايكاعساٚ ب

 َٔ أْك٢  َٗر ٚ زَا٤

 ؾ٢ ؿـي١  قسم ٚٚؾا٤

 ٫ ئ خيؿت ٖصا ايكٛت

 ٚ ئ تذلادع  ٖص٣ ايكٝش١

 ئ تت٬ؾٞ  ٖص٣ ا٭قسا٤

 ئ ْطدع  ثا١ْٝ أبسا يهٗٛف  ايـي١ًُ  ٚ ايبػها٤

 سا٤بإغِ ايؿٗسا٤  بإغِ ايؿٗ

  « . ٚؾا٤ »َٚهاز «  ايهٗٛف »َٚؿطز  « اغيػو »ٚاغيككٛز بـ   « تت٬ؾ٢ »ٖات َطازف  -أ

  ايجٛض٠ َػتُط٠ . نٝـ أنس ايؿاعط ٖصٙ اؿكٝك١ ؟ -ب

  ؼي ا٭غطط ايػابك١ . بري ؾا٥ست٘ . يٓؿ٢اض دـ( تهط
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و حفظ الكسآى الكسيم يف طفولتٌ ختسج يف كلية اآلداب و حصل على الليطانظ يف  1902مو الكتاب املصسيني املعاصسيو و مو مواليد  صيوالدكتوز ضليماى ُح

م ، ومو أيم مؤلفاتٌ أزض العسوبة / حطازة 1921ادتػسافيا و العلوم الطياضية و االجتماع و الدزاضات الفلطفية ثم حصل على الدكتوزاة مو بسيطانيا ضهة 

  م .1999صل إىل مهصب وشيس الجكافة يف الطتيهات مو الكسى املاضي و تويف ضهة مصس /  مطتكبل الجكافة يف مصس العسبية ، و و

إٔ ْكٍٛ إِْٗ أ١َ قاؾـي١ ع٢ً ايكسِٜ ؾكؽي ؾُجٌ ٖصا ؼي ٜػط إْٓا إشا ؼسثٓا عٔ اغيكطٜري ٚ طابعِٗ ايكَٛٞ ٚ اؿهاضٟ ايعاّ ٫ ْػتطٝع 

ا٭َٛض ٚ ٖٛ إزي داْب شيو سهِ ٫ ٜؿٌُ إ٫ داْبا َٔ اؿكٝك١ ؾإشا نإ اغيكطٜٕٛغرل َٔ ٫ ٜتعُكٕٛ ؼي  ًك٘ ع٢ً ع٬تٕ٘ ٜط٫ جيٛظ أاؿهِ 

ايكسِٜ ؾإِْٗ مل ٜكؿٛا داَسٜٔ َٔ ْععات اػسٜس ٚ إصيا سؿٌ تاضخيِٗ ايطٌٜٛ بهجرل َٔ عٓاقط ايتطٛض ٚ  قس ساؾـيٛا ع٢ً بعض تطاثِٗ 

طٚس١ٝ طيٝعا ٚ سهاضتِٗ اغيس١ْٝ ٚ ايجكاؾ١ٝ غٛا٤ بػٛا٤ ٚ ئ ٜهٕٛ َٔايتكسّ ٚ ا٫بتهاض ٚ ا٫غتعاض٠ ٚ سلٌ شيو سٝاتِٗ اغياز١ٜ ٚ اي

ْكٍٛ إْٗا قاؾـي١ إزي سس ٜكطع بٝٓٗا ٚ بري إٔ تػاٜط غ١ٓ ايتطٛض  ٫ٗا باؾُٛز َٚا بٗا َٔ طيٛز ٚاٱْكاف عل ٖصٙ ا٭١َ ايعطٜك١ إٔ ْطَٝ

ؼطم ع٢ً ايتكسّ ٚ ا٫دتٗاز ٚ ايتذسٜس . ٚ تٛانب َػرل٠ ايتشهط ٚ 

ايـيًِ , اؾٛض × ايعسٍ   اٱْكاف ّ : ع١ً   ؿياٖطٙ ع٬ت٘  , أطباع زلتِٗ ز : طٛابع  طباعِٗ 

اؿسٜج١× ايكسضي١ , ا٭ق١ًٝ ايعطٜك١ ٜسقكٕٛ ٜتعُكٕٛايؿطزٟ ×  ايٛطين  ايكَٛٞ 

 ْتُٗٗا   ْطَٝٗا  َرلاثِٗ    ) ٚ ض خ ( تطاثِٗ  ايبسٟٚ × اغيسْٞ  اؿهاضٟ 

اغيطاز ٜؿكٌ  ٜكطع  زعٛات  ّ : ْعع١   ْععات  قعٛب١ , عػط × ٗٛي١ غ  ٜػط 

ططٜك١ ز : غٓٔغ١ٓ خ٬ , ؾطؽ × اَتٮ  سؿٌٜكضجيٛظ 

تتدًـ × تػاٜط   تٛانب  ايتدًـ × ايتطٛض  ايتكسّ  ؾطز× قّٛ , طياع١ ز  أَِ  أَــ١ 

, قانا٠  تكًٝس× اخذلاع   ابتهاض فسز٠ × َتُػه١ بايكسِٜ  قاؾـي١

إعاض٠ , َٓض × ا٭خص ا٫غتعاض٠ , ٜكٛي٘ ٜكسضٙ  ٜطًك٘ 

سري ْتأٌَ ؼي ٬ََض ايؿدك١ٝ اغيكط١ٜ ٚزلاتٗا اؿهاض١ٜ ؾ٬ ضيهٔ إٔ ْكٍٛ إِْٗ ؾعب حياؾفي ع٢ً ايكسِٜ ؾكؽي ؾُٔ ٜكٍٛ شيو ٖٛ ؾدل ٜهتؿٞ 

 ٚاسس٠ ؾكؽي َٔ اؿكٝك١ . بايـيٛاٖط ٫ٚ ٜتعُل ؼي ا٭َٛض , ٖٚٛ سهِ ؿيامل ٭ْ٘ ٜؿٌُ ْاس١ٝ 

َٔ ٚ اغيكطٜٕٛ ساؾـيٛا ع٢ً تكايٝسِٖ ايكسضي١ ٚ يهِٓٗ مل ٜهْٛٛا َتشذطٜٔ أَاّ زعٛات ايتطٛض ٚ ايتكسّ , ٚ ايتاضٜذ اؿسٜح ٜؿتٌُ ع٢ً نجرل

ِٗ ا٭١َ اغيكط١ٜ ايعطٜك١ بايتدًـ ٚ قا٫ٚت ايتكسّ ٚ ايتطٛض , ؼي اؿٝا٠ ايطٚس١ٝ ٚ اغياز١ٜ ٚ اؿهاض٠ اغيس١ْٝ ٚ ايجكاؾ١ٝ إشا ؾُٔ ايـيًِ إٔ ْت

اؾُٛز ٖٚٞ يٝػت نصيو , 

 أغًٛب َ٪نس بإٕ ٚ إشا ايؿطط١ٝ .:  إْٓا إشا ؼسثٓا                                               ٟايعطـ يًتٜٓٛع . ايكَٛٞ ٚ اؿهاض : 

 ٍٛاب با٫عذلاض يًتٛنٝض  .: أغًٛب َ٪نس بإٕ ٚ ٱطٓ ؾإْٓا ٫ ْػتطٝع ـ ؼي ـ ٜػط ـ إٔ ْك 

 أغًٛب قكط بايٓؿٞ ٚ ا٫غتجٓا٤ ٜؿٝس ايتدكٝل ٚ ايتٛنٝس .ٜتعُكٕٛ  ٫ جيٛظ إٔ ٜطًك٘ ع٢ً ع٬ت٘ غرل َٔ ٫ : 

 أغًٛب قكط بايٓؿٞ ٚ ا٫غتجٓا٤ ٜؿٝس ايتدكٝل ٚ ايتٛنٝس .:  ٫ ٜؿٌُ إ٫ داْبا َٔ اؿكٝك١ 

 نس بإشا ايؿطط١ٝ  قسأغًٛب َ:  إشا نإ اغيكط ٜٕٛ قس ساؾـيٛا٪    
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 قػٔ بسٜعٞ ْٛع٘ طبام ٜٛنض اغيع٢ٓ ٚ ٜكٜٛ٘ بايتهاز .:  ايكسِٜ ٚ ايتذسٜس   

 : ٌٜٛأغًٛب قكط ٚغًٝت٘ إصيا ٜؿٝس ايتدكٝل ٚ ايتٛنٝس . إصيا سؿٌ تاضخيِٗ ايط 

 ايعطـ ٜؿٝس ايتعسز ٚ ايتٓٛع . عٓاقط ايتكسّ ٚ ايتطٛض ٚ ا٫بتهاض ٚ ا٫غتعاض٠ : 

 طبام  ٜٛنض اغيع٢ٓ ٚ ٜكٜٛ٘ بايتهاز . :  غياز١ٜ ٚ ايطٚس١ٝا

 نٓا١ٜ عٔ ايتدًـ ٚ ايتأخط . ٚ غط طياشلا اٱتٝإ باغيع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘ .ْطَٝٗا باؾُٛز : 

 ٓاب باؾ١ًُ ا٫عذلان١ٝ يًتأنٝس  ٚ ا٫سذلاؽ .: إط ٚ َا بٗا َٔ طيٛز 

 طغا َٛغٝكٝا .: بُٝٓٗا غذع ٚ اظزٚاز ٜعطٞ دشهط تتػاٜط غ١ٓ ايتطٛض ٚ تٛانب َػرل٠ اي 

 ايعطـ يًتٜٓٛع ٚ ايتعسز .  ؼطم ع٢ً ايتكسّ ٚ ا٫دتٗاز ٚ ايتذسٜس :

 : ......... أغًٛب ؾطؾي باغتعُاٍ ) يٛ ( ٜؿٝس ا٫َتٓاع . يٛ إٔ َكط  

 ّدٝل ٚ اؾ١ًُ ْتٝذ١ غيا قبًٗا .: اغتعاض٠ َه١ٝٓ سٝح ؾب٘ ا٭ٜاّ بؿدل ٜػبل ٚ غط طياشلا ايتؿ يػبكتٗا ا٭ٜا 

 اغتعاض٠ َه١ٝٓ سٝح ؾب٘ اؿٝا٠ بؿ٧ َازٟ ٜٓسثط ٚ خيتؿٞ ٚ غط طياشلا ايتذػِٝ . اْسثطت سٝاتٗا : 

 َِ١َ اغيكط١ٜ بتبسٍ غرلٖا َٔ ا٭َِ .: تؿبٝ٘ فٌُ سٝح ؾب٘ تبسٍ ا٭ ٚ زايت أَتٗا نُا زايت غرلٖا َٔ ا٭ 

 ( فاظ َطغٌ عٔ ايؿعب ع٬قت٘ احمل١ًٝ .  َكط١ ؾكس ؾب٘ َكط بإْػإ ٜعٝـ ٚ غط طياشلا ايتؿدٝل . ) تعاض٠ َهٓٝ: اغ َكط قس عاؾت 

 ؾب٘ َكط بإْػإ ٫ ٜتكاعؼ . ؾكس : أغًٛب قكط بايٓؿٞ ٚ ا٫غتجٓا٤ ٜؿٝس ايتدكٝل ٚ ايتٛنٝس  ٚ اغتعاض٠ َه١ٝٓ  ؾُا شاى إ٫ ٭ْٗا مل تتكاعؼ

  بإٕ ٚ اؾ١ًُ تعًٌٝ غيا قبًٗا .  : أغًٛب َ٪نس٭ْٗا مل تتكاعؼ

ٔ ناْت َكط قس ٦ٕ َكط ناْت داَس٠ ؼي تاضخيٗا اؿاؾٌ ايطٌٜٛ يػبكتٗا ا٭ٜاّ ٚ اْسثطت سٝاتٗا ٚ زايت نُا زاٍ غرلٖا َٔ ا٭َِ ٚ يٚيٛ أ

عاؾت نٌ ٖصٙ ايكطٕٚ ايهجرل٠ ؾُا شيو إ٫ ٭ْٗا مل تتكاعؼ عٔ إٔ تأخص بأغباب ايتذسٜس . 

اـرل ٭بٓا٤ َكط ِٖٚ ٜذلزلٕٛ خطاِٖ ٚ ٜطزلٕٛ خططِٗ يًُػتكبٌ إٔ ٜعٛزٚا إزي تاضخيِٗ ؾٝسضغٛا ؾٝ٘ ؾدك١ٝ أَتِٗ ٚقس ٜهٕٛ َٔ 

اغيتُٝع٠ ٚ عٓس٥ص ٜسضنٕٛ اْ٘ ّ قاؾـيٕٛ جيٝسٕٚ احملاؾـي١ ٚ فسزٕٚ حيػٕٓٛ ايتذسٜس بٌ عٓس٥ص ٜعًُٕٛ إٔ يؿدكٝتِٗ ايك١َٝٛ َكَٛات 

 إزي إٔ ٜٓؿهٗا بعٓـ ٭ٕ شيو ٜػاٜط طبٝع١ ا٭ؾٝا٤ .  ٌبإ ب٦ٝتٗا ؾ٬ غبْٝؿأت ؼي َكط ٚ تػصت بًأغاغ١ٝ 

ٚ ختاَا ؾإٕ ؾعب َكط قس عطف نٝـ ٜػاٜط ايعَٔ ع٢ً َس٣  تاضخي٘ ٚ نٝـ جيسز سٝات٘ ٚ ٜػصٟ سهاضت٘ سيا ٜبتهط أٚ سيا ٜكتبؼ َٔ

سهاضات اٯخطٜٔ ؼي ايؿطم ٚ ايػطب

ططٜل ز : غبٌ , أغب١ً  غبٌٝ  خيططٕٛ   ٜطزلٕٛ ي١ٓٝ , َط١ْ × َتشذط٠ داَس٠ 

ْتُػو بٗا × ْذلنٗا ْٓؿهٗا  ٜتكٕٓٛ جيٝسٕٚ  ثبتت , بكٝت× اختؿت , ظايت تٓسثطت 

ٜٛاؾل × خيايـ  ٜػاٜط  ٜػ٦ٕٝٛ × حيٝسٕٚ حيػٕٓٛ  ثبتت × تبسيت  زايت 

اضٟ , ضياؾٞجي  ٜػاٜط  أغؼ , عٛاٌَ ّ َكّٛ  َكَٛات  تٓٗض× تتهاغٌ , تتأخط   تتكاعؼ

طٍٛ ز : أَسا٤ َس٣  ؾطع١ٝ × أق١ًٝ ٚ دٖٛط١ٜ  أغاغ١ٝ  ؾط × ا٭سػٔ ز خٝٛض , أخٝاض  اـرل 

ٜعطٞ , ضيٓض × ٜأخص   ٜكتبؼضناعيبإٜتإًَٜٔٛذلزلٕٛ 

ي١ داَس٠ يعايت ٚ تبسيت أسٛاشلا نُاٚ أندل زيٌٝ ع٢ً إٔ َكط يٝػت داَس٠ بٌ ٖٞ َط١ْ ٚ ايسيٌٝ ع٢ً شيو ٖٛ بكا٤ َكط إزي اٯٕ ؾًٛ ناْت زٚ
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 ظاٍ غرلٖا َٔ ا٭َِ ٚ ايؿعٛب . ٚ شيو ٭ْٗا مل تتهاغٌ عٔ ا٭خص بأغباب ايتكسّ ٚ ايتطٛض .  

يصيو جيب ع٢ً أبٓا٤ َكط عٓسَا خيططٕٛ يًُػتكبٌ إٔ ٜعٛزٚا إزي تاضخيِٗ اؿاؾٌ ٚ ٜسضغٛا دٝسا ايػُات اييت شيٝع ايؿدك١ٝ اغيكط١ٜ ست٢ 

 ٕ ايؿدك١ٝ ايك١َٝٛ غيكط شلا َكَٛات ٚ أغؼ ْؿأت ٚ تطعطعت ؼي أضض َكط ٫ ضيهٔ ايتدًل َٓٗا بعٓـ ٭ٕ شيو عهؼ طبٝع١ ا٭ؾٝا٤ٜسضنٛا أ

 ؼي ايٓٗا١ٜ ْسضى إٔ ايؿعب اغيكطٟ اغتطاع إٔ ٜٛانب اؿهاض٠ ٚ ايتكسّ سيا ٜبتهط , أٚ سيا ٜكتبؼ َٔ سهاضات ا٭َِ .  

 

 ٜنٓا١ٜ عٔ ايتؿهرل ٚ ا٫غتعساز يًُػتكبٌ ؾٝٗا  ِٗ :ذلزلٕٛ خطاِٖ ٚ ٜطزلٕٛ خطط 

 ) ِٗبُٝٓٗا دٓاؽ ْاقل ٜجرل ايصٖٔ ٚ حيطى ا٫ْتباٙ.  ) ٜطزلٕٛ ٚ ٜذلزلٕٛ ( ) خطاِٖ ٚ خطط : 

 ْٜٗكٜٛ٘: أغًٛب َ٪نس بإٕ ٚ طبام بري ) قاؾـيٕٛ , فسزٕٚ ( ٜٛنض اغيع٢ٓ ٚ  قاؾـيٕٛ جيٝسٕٚ احملاؾـي١ ٚ فسزٕٚ حيػٕٓٛ ايتذسٜس ِأ  

 ٕٛٓإطٓاب بايذلازف يتأنٝس اغيع٢ٓ:  جيٝسٕٚ , حيػ  . 

 اغتعاض٠ َه١ٝٓ ؾب٘ اغيكَٛات ايؿدك١ٝ بأؾدام تهدل ٚ تٓؿأ ٚ غط طياشلا ايتؿدٝل . َكَٛات أغاغ١ٝ ْؿأت ؼي َكط :  

  طياشلا ايتؿدٝل : اغتعاض٠ َه١ٝٓ قٛض ايب١٦ٝ بأّ تطنع طؿًٗا ٚ قٛض ايؿدك١ٝ بطؿٌ ضنٝع ٚ غطتػصت بًبإ ب٦ٝتٗا   . 

 اغتعاض٠ َه١ٝٓ ؾكس ؾب٘ ايذلاخ ايكسِٜ بذلاب ٜٓؿض ٚ غط طياشلا ايتذػِٝ .:  ْٓؿهٗا ؼي عٓـ  

  ا٭ؾٝا٤ : تعًٌٝ غيا قبًٗا . ٭ٕ شيو ٜػاٜط طبٝع١ 

 َٔغط طياشلا ايتؿدٝل .: أغًٛب َ٪نس بإٕ ٚ قس ٚ اغتعاض٠ َه١ٝٓ ؾب٘ ايعَٔ بإْػإ ْػاٜط ؾإٕ ؾعب َكط قس عطف نٝـ ٜػاٜط ايع ٚ  ٙ 

 ٘اغتعاض٠ َه١ٝٓ سٝح ؾب٘ اؿهاض٠ بها٥ٔ سٞ ٜتػص٣ ٚ غط طياشلا ايتذػِٝ ٚ نٓا١ٜ عٔ ايتذسٜس اغيػتُط . ٜػصٟ سهاضت :  

  ٜٔاغتعاض٠ َه١ٝٓ سٝح ؾب٘ اؿهاضات بإْػإ ْكتبؼ َٓ٘ ٜكتبؼ َٔ سهاضات اٯخط :  

 ع٢ٓ ٚ ٜكٜٛ٘ .قػٔ بسٜعٞ طبام ٜٛنض اغي:  ايؿطم ٚ ايػطب  

 

  اغيكاٍ ا٫دتُاعٞ . ٚ أغًٛب٘ عًُٞ َتأزب .ايٓل َٔ 

 ٭ٕ ايػطض َٓ٘ اٱؾٗاّ ٚ اٱقٓاع ايعكًٞ ٚ يٝؼ اٱَتاع ايعاطؿٞ .      عًٌ ق١ً ايكٛض ايبٝا١ْٝ ؼي ٖصا ايٓل .

 ض ايبٝا١ْٝٛق١ً ايك ؾهاض ٚ تػًػًٗا ٚ تطابطٗا .     تطتٝب ا٭ايػٗٛي١ ٚ ا٫بتعاز عٔ ايػُٛض ٚ ايتعكٝس           َا زلات أغًٛب ايهاتب ؟ 

 ٚ احملػٓات ايبسٜع١ٝ    
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نٝـ قاَت اـ٬ؾ١ ايعباغ١ٝ ؟ َٚت٢ قاَت ؟   :  1ؽ

ٖـ  132قاَت ايسٚي١ ايعباغ١ٝ بعس ثٛض٠ أبٞ َػًِ اـطاغاْٞ ع٢ً ا٭َٜٛري ٚشيو عاّ •

غيكط اـ٬ؾ١ َٔ زَؿل إزي بػساز ؟ َا ايصٟ تطتب ع٢ً ْكٌ ايعباغٝري 2ؽ

-: تطتب ع٢ً شيو •

 . أز٣ شيو إزي تأثط ايعطب باؿهاض٠ ايؿاضغ١ٝ ؼي ؾت٢ اؾٛاْب َٔ تطف ٚبصر شيجٌ ؼي بٓا٤ ايككٛض ٚأْٛاع ا٭طع١ُ ٚا٭ؾطب١ ٚاغي٬بؼ

 ؾت١ٝ ٚاغيعزن١ٝ ٚاغيا١ْٜٛ . اْتؿاض سطنات ز١ٜٝٓ غطٜب١ ع٢ً ايعطب َجٌ ايعْسق١ ٚايعضاز

تعدل اؿٝا٠ ايس١ٜٝٓ ؼي ايعكط ايعباغٞ عٔ ام٬ٍ اجملتُع . ْاقـ َس٣ قسم اغيكٛي١ .  3ؽ

ع٢ً ؾ١٦ ق١ًًٝ َٔ اجملتُع  م٬ٍ اجملتُع ؾٗصا ا٫م٬ٍ نإ َككٛضاايس١ٜٝٓ ايؿاغس٠ ٚاجملٕٛ ٫ ٜعين ايعباض٠ خاط١٦ ؾاْتؿاض ٖصٙ اؿطنات ا    

ٚقس ؿيٗطت سطنات ز١ٜٝٓ َهاز٠ شلا َجٌ ايعٖس ؾهُا اَتٮت اـُاضات باغيادٓري ؾكس اَتٮت اغيػادس بايعباز ٚايٓػاى ٚايٛعاؿي ٚاغيكًري   ايعطبٞ  

 تطٛضت اؿٝا٠ ايجكاؾ١ٝ ؼي ايعكط ايعباغٞ . ٚنض   4ؽ

-تطٛضت اؿٝا٠ ايجكاؾ١ٝ ؼي ايعكط ايعباغٞ ٜٚـيٗط شيو ؼي :  •

 ب ايجكاؾات ا٭دٓب١ٝ ٚاغتٛعبٖٛا تطدِ ايعط                                  ؿيٗط عًِ ايه٬ّ يًطز ع٢ً ايعْازق١

   ايكشاح  ؾـيٗطت نتبنُا اٖتُٛا باؿسٜح ايؿطٜـ  ٚأٚد٘ إعذاظٙ ُ٘ا٤ بتؿػرل ايكطإٓ ايهطِٜ ٚإعطابايجكاؾ١ ايس١ٜٝٓ ؾاٖتِ ايعً اظزٖطت

  ٚتعسزت ا٭غطاض نُا ؿيٗطت َصاٖب أزب١ٝ َتٓٛع١ َسضغتإ مٜٛتإ ؼي ايبكط٠ ٚايهٛؾ١عًّٛ ايًػ١ٜٛ ٚا٭زب١ٝ ؾـيٗط اظزٖطت اي

ايؿعط١ٜ ٚايؿٕٓٛ ايٓجط١ٜ ) اـطاب١ ٚايهتاب١ ( .  

 مب تعًٌ : ؿيٗٛض عًِ ايه٬ّ ؼي ايعكط ايعباغٞ ؟ َبٝٓا زٚض اغيعتعي١ ؼي شيو 5ؽ

ّ يًطز ع٢ً ايعْازق١ ٚاغي٬سس٠ ,ٚقس قاز اغيعتعي١ سطن١ ايتكس٣ يًعْازق١ ٚايطز عًِٝٗ .ؿيٗط عًِ ايه٬•

َا أِٖ زلات أغًٛب ايككٝس٠ ؼي ايعكط ايعباغٞ  ؟  1ؽ

-شيٝعت ايككٝس٠ ايعباغ١ٝ سيا ًٜٞ :•

. َايت ا٭يؿاؿي إزي ايػٗٛي١                                                                              . ْٞاػٗت اغيعاْٞ إزي ايعُل , َع ايتعاٚز بري ايؿهط ٚاغيعا

 . تعكس اـٝاٍ َػاٜط٠ يًشٝا٠ اؾس١ٜ اييت تعكست باَتعاز ايعطب سيدتًـ اؿهاضات 

. َاٍ ايؿعطا٤ إزي ايتؿٓٔ ؼي ايكٛض ٚاغيعاْٞ ؾػـٻًبٛا ايكٓع١ ع٢ً ايعاطؿ١         ايًػ١ . ػيا أز٣ إزي ضق١تطف اؿٝا٠  ؿيٗٛض

 تطٛضت ا٭غطاض ايؿعط١ٜ ؼي ايعكط ايعباغٞ . ٚنض . 2ؽ

 ) ؿيٗطت أغطاض دسٜس٠ ؾطنتٗا ؿيطٚف ايعكط َجٌ ) ٚقـ ايسٚض ٚايككٛض ٚاؿسا٥ل ٚفايؼ ايًٗٛ ٚايدلى ٚايٓٛاؾرل

  ٚاشلذا٤ (تطٛضت َٛنٛعات قسضي١ ) نايػعٍ ٚاغيسح ٚايؿدط

 تطٛض ايٓجط ؼي ضساب ايسٚي١ ا٭ٜٛب١ٝ . ٚنض . 3ؽ

 ّتطٛض ايٓجط ؼي ايسٚي١ ا٭ٜٛب١ٝ ْتٝذ١ ٫ظزٖاضٙ ؼي ايعكٛض ايػابك١ ؾـيٗط ايعُاز ا٭قؿٗاْٞ ِٖٚ َٔ نتاب زٜٛإ ايطغا٥ٌ أٜا

ق٬ح ايسٜٔ ا٭ٜٛبٞ .  
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َا اغيككٛز بايطغا٥ٌ ايٛقؿ١ٝ ؟ 4ؽ

. ْٛع َٔ ايطغا٥ٌ اييت ٜعدل بٗا ايهتاب عٔ أساغٝػِٗ َٚؿاعطِٖ ٚػاضب عاؾٖٛا َٚٛاقـ عاقطٖٚا

َا ايصٟ ضيٝع ايطغا٥ٌ ايٛقؿ١ٝ عٔ ايطغا٥ٌ ايسٜٛا١ْٝ ٚاٱخٛا١ْٝ ؟ 5ؽ

 ٖٚ َ٘ع اغيكا٫ت ا٭زب١ٝ . ٞ تتؿاب٘ تتُٝع ايطغا٥ٌ ايٛقؿ١ٝ عٔ ايطغا٥ٌ ايٝٛا١ْٝ ٚاٱخٛا١ْٝ ؼي أْٗا تعدل عٔ شات ناتبٗا ٚبطاعت

َا أِٖ خكا٥ل ايطغا٥ٌ ايٛقؿ١ٝ ؟ 6ؽ

 ٌُطٍٛ اؾ ِٜايتأثط بايكطإٓ ايهط  تتساخٌ َع ايؿعط  ؾٝٛع احملػٓات ايبسٜع١ٝ   ٟا٫عتُاز ع٢ً ا٭غًٛب اـدل

 -َا أِٖ زلات ايٓجط ) ايهتاب١ ( ؼي ايعكط ايعباغٞ سيا ًٜٞ : 7ؽ

   -أِٖ زلات ايٓجط ؼي ايعكط ايعباغٞ :  َٔ•

 غٗٛي١ ا٭يؿاؿي ٚنٛح ايؿهط٠            ْٞٚنٛع اغيعا       احملػٓات ايبسٜع١ٝ نجط٠

 ا٭غايٝب اـدل١ٜ نجط٠     قكط اؾٌُ ٚايعباضات ِٜايتأثط بايكطإٓ ايهط

نٝـ نإ ساٍ ايؿعط ؼي عكط اغيُايٝو ٚا٭تطاى ؟ 1ؽ

أقٝب ايؿعط أٜاّ اغيُايٝو ٚا٭تطاى بايهعـ ٚايطنان١ ٚايذلادع .•

 َا أغباب تسٖٛض ايؿعط أٜاّ ا٭تطاى ؟ 2ؽ

طب١ٝ .تسٖٛض ايؿعط أٜاّ ا٭تطاى بػبب اْتؿاض ايًػ١ ايذلن١ٝ اييت ناْت تٓاؾؼ ايًػ١ ايع•

 َا ايسٚض ايصٟ قاّ ب٘ ايباضٚزٟ ؼي ْٗه١ ايؿعط ؟ 3ؽ

ضأ٣ ايباضٚزٟ أْ٘ ٫بس َٔ ايتكسٟ شلصا ايتسٖٛض ؼي ايؿعط  ٖٚصا َا ؿيٗط ؼي ؾعطٙ .•

مب شيٝع ؾعط ايباضٚزٟ ؟  4ؽ

 -شيٝع ؾعط ايباضٚزٟ سيا ًٜٞ : 

 ق٠ٛ ا٭يؿاؿي               ضقا١ْ ايعباض٠  َتا١ْ ا٭غًٛب         ٍقؿا٤ اـٝا      ْٞؾطف اغيعا          دعاي١ ايذلانٝب

َا ايٛغ١ًٝ اييت اعتُس عًٝٗا ايباضٚزٟ ؼي إسٝا٤ ايؿعط ايعطبٞ ؟ 5ؽ

عٌُ ايباضٚزٟ ع٢ً فاضا٠ ايؿعطا٤ َٔ ايعكط اؾاًٖٞ ست٢ ايعكط ايعباغٞ ٚعاضنِٗ ) قًسِٖ ( ؼي بعض قكا٥سِٖ اغيؿٗٛض٠ .•

باضٚزٟ ؟ َٚا اؾاَع بِٝٓٗ ؟َٔ أِٖ ت٬َص٠ اي 6ؽ

 َٔ َكطَٔ أِٖ ت٬َص٠ ايباضٚزٟ ) أظيس ؾٛقٞ ٚساؾفي إبطاِٖٝ ٚإزلاعٌٝ قدلٟ ٚعا٥ؿ١ ايتُٝٛض١ٜ ٚأظيس قطّ •

ٝرل... اخل ( ٚقس طيع بِٝٓٗ إضياِْٗ بايتػ َٔ غٛضٜا/ ؾهٝب أضغ٬ٕ  َٔ ايعطام/ ضنا ايؿبٝيب ٚعبس احملػٔ ايهاؿيُٞ َٚعطٚف ايطقاؼي        

ٚايتطٛض ٚسب ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚخٛؾِٗ ع٢ً ايذلاخ ايعطبٞ ا٭زبٞ . 

نٕٛ ت٬َص٠ ايباضٚزٟ اػاٖا أزبٝا دسٜسا . ٚنش٘ َبٝٓا زٚض ؾٛقٞ ؾٝ٘ 7ؽ

.ٖصا ا٫ػاٙ ٖٛ اغيسضغ١ ايه٬غٝه١ٝ اؾسٜس٠ ٚتععِ ؾٛقٞ ٖصٙ اغيسضغ١ سٝح إْ٘ قس زضؽ ؼي ؾطْػا ٚتأثط بايؿعط ايؿطْػٞ •

 َا ٬ََض ايتذسٜس ايؿعطٟ عٓس ؾٛقٞ ؟ 8ؽ

-دسز ؾٛقٞ ؼي اػاٖ٘ ايؿعطٟ سٝح : 

  ابتعس عٔ ؾعط اغيسٜض إزي سس َا            . ٚقـ اغيدذلعات اؿسٜج١    . ٌٝٓؼسخ عٔ نباض اؿٛازخ ؼي ٚازٟ اي
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طيع ت٬َص٠ ايباضٚزٟ بري ايكسِٜ ٚاؿسٜح . ٚنض شيو  9ؽ

 ِٖطيع ت٬َص٠ ايباضٚزٟ بري ايكسِٜ ٚاؿسٜح ؾُع ًَِٝٗ إزي ايتذسٜس إ٫ أِْٗ مل ٜتدًٛا عٔ ايكسِٜ بؿهٌ تاّ ؾكس بسأٚ بعض قكا٥س

ؾُا أمثت عٝين ٫ٚ ؿـي٘ اعتس٣  تعُست قتًٞ ؼي اشل٣ٛ ٚتعُسا بايػعٍ َجًُا ؾعٌ ساؾفي ؼي َسح ايباضٚزٟ ٜكٍٛ :  

  ١ غعي١ٝ ؾٝكٍٛ : ٜٝست٘ ) َكط تتشسخ عٔ ْؿػٗا ( بساطاِٖٝ قكبإ٫ٚ ٜبسأ ساؾفي

سٟــس اجملس ٚســـنٝـ أبين قٛاع  ٝعا ــــٚقـ اـًل ٜٓـيطٕٚ طي

 ثطت ا٭ٚناع بعس اؿطب ايعاغي١ٝ ع٢ً ايؿعطا٤ . ٚنض شيو  أ:  1ؽ

ايكسضي١ ايصٟ ًٜتعّ بٛسس٠ ايٛظٕ ٚايكاؾ١ٝ ْٚـياّ ا٭ؾطط  أثطت اؿٝا٠ اؿسٜج١ بعس اؿطب ايعاغي١ٝ ع٢ً ايؿعطا٤ ؾتدًكٛا َٔ ْـياّ ايككٝس٠ •

س٠ اغيسضغ١ اؿسٜج١ ؼي ايؿعط . ٚنض .٥اْاظى اغي٥٬ه١ ضناْت  2ؽ

س٠ ٖصٙ اغيسضغ١ سٝح نتبت عٔ ٖصا ايًٕٛ اؾسٜس َٔ ايؿعط ؼي َكس١َ زٜٛاْٗا ) ؾـياٜا ٚضَاز (  ٥اض ْاظى اغي٥٬ه١ (ط٠ ايعطاق١ٝ ) يؿاعاْت ان•

يتػُٝات ايؿعط اؿسٜح  . ٚنض أُٖٗا . تعسزت ا 3ؽ

زلٞ ؾعطِٖ بايؿعـط اؿط ٚايؿعـط اغيطغٌ ٚايؿعط اؾسٜس ٚايؿعط اؿسٜح ٚؾعط ايتؿع١ًٝ.•

 َٔ أِٖ ؾعطا٤ اؾٌٝ ا٭ٍٚ َٔ ايٛاقعٝري ؟ 4ؽ

طظئ ايؿطقاٟٚ ٚق٬ح عبس ايكبٛض / ٚعبس اي َٔ ايعطامَٔ أِٖ ؾعطا٤ ٖصا اؾٌٝ ) ْاظى اغي٥٬ه١ ٚبسض ؾانط ايػٝاب ٚعبس ايٖٛاب ايبٝاتٞ •

/ ْعاض قباْٞ ؼي غٛضٜا / ؾس٣ٚ طٛقإ َٚعري بػٝػٛ ؼي ؼي يبٓإ/ خًٌٝ ساٟٚ ٚع٢ً أظيس غعٝس  ؼي َكطٚأظيس عبس اغيعطٞ سذاظٟ   

 ٚغرلِٖ ايهجرل (. ؼي ايػٛزإ/ قُس ايؿٝتٛضٟ  ؾًػطري   

 ايٛاقعٝري ؟ َٔ أِٖ ؾعطا٤ اؾٌٝ ايجاْٞ َٔ 5ؽ

 َٔ أِٖ ؾعطا٤ اؾٌٝ ايجاْٞ ) قُس إبطاِٖٝ أبٛغ١ٓ ٚ قُس عؿٝؿٞ َطط ٚأٌَ زْكٌ ًَٚو عبس ايععٜع ٚؾاضٚم ؾٛؾ١ ؼي َكط / قُٛز•

زضٜٚـ ٚزلٝض ايكاغِ ؼي ؾًػطري / ٚعبس ايععٜع اغيكاحل ؼي ايُٝٔ ٚغرلِٖ ايهجرل ( 

ٕ عٓس ايٛاقعٝري ؟َا َـياٖط ايتذسٜس ؼي اغيهُٛ 6ؽ

 . ِٗا٫ػاٙ إزي اؿٝا٠ ايعا١َ ٚتكٜٛط ُّٖٛ ايٓاؽ َٚؿانًِٗ ٚآَاشلِ ٚتطًعات

   . ٘ٓؾِٗ ايؿعط ع٢ً أْ٘ اٱسػاؽ بايٛاقع ٚايتعبرل ع

   ٚقهاٜا ايٛطٔ ٚايذلاخ .طيعت ايتذطب١ ايؿعـط١ٜ إزي داْب ايعاطؿ١ أَٛض َتعسز٠ َجٌ َٛقـ اٱْػإ َٔ ايهٕٛ ٚايتاضٜذ

َا َـياٖط ايتذسٜس ؼي ايبٓا٤ ايؿعطٟ عٓس ايٛاقعٝري ؟ 7ؽ

 . ٜٔٚاغتدساّ ايًػ١ اؿ١ٝ اغيٓتؿط٠ ؼي سٝا٠ ايٓاؽ ؼي اختٝاض عٓاٜٚٔ ايسٚا

 . ا٫ٖتُاّ بايكٛض٠ ٚايطَع ٚا٭غطٛض٠ 

 ٚاغيعاْٞ ٚايعـٛاطـ ٚايكٛض ٚاغيٛغٝك٢ ؼي بٓا٤ تاّ ( .١ٜ ؼي ايككٝس٠ ٚاييت تهِ ) ا٭ؾهاض هٛعايٛسس٠ اي

 . ا٫عتُاز ع٢ً ٚسس٠ َٛغٝك١ٝ تتهطض زٕٚ اضتباؾي بعسز َعري َٔ ايتؿع٬ٝت يهٌ بٝت ٚتتٓٛع ايكاؾ١ٝ ؼي ايككٝس٠ ايٛاسس٠
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يو بٛاغط١ أزا٠ ايتؿبٝ٘عكس َؿاضن١ بري اثٓري أٚ أنجط ؼي قؿ١ أٚ قؿات َؿذلن١ ) ٚد٘ ايؿب٘ ( ٚش:  تعطٜؿ٘

أضناْ٘ أضبع١ ٖٚٞ )  اغيؿب٘ / اغيؿب٘ ب٘ / أزا٠ ايتؿبٝ٘ / ٚد٘ ايؿب٘ (  : اْ٘ــأضن

ٚد٘ ايؿب٘        اغيؿب٘ ب٘                 ا٭زا٠                 اغيؿب٘                

  ٜػتؿط ايصْٛبا        كًب ايطؿــــــٌـــــــــــنـــ                        قًبٚ يٞ َُٗا ــ ٖادت ا٭سكاز ــ   : َجاٍ

   ب٘ ططؼي ايتؿبٝ٘ ٜػ٢ُ اغيؿب٘ ٚاغيؿب٘ -٫1سفي

٫  أقبض اغتعاض٠ا٭زا٠ ٚٚد٘ ايؿب٘ يهٔ ٫ حيصف أسس أضنإ ايتؿبٝ٘ ٚ إ جيٛظ سصف -2                    

نإٔ ( –قس تـــهٕٛ ؾعــــ٬ َجٌ ) ٜؿب٘ ٜهاٖٞ حيانٞ ( أٚ سطؾا َجٌ ) ايهاف  أزا٠ ايتؿبٝ٘ -3                    

ٖٛ َا شنط ؾٝ٘ ا٭ضنإ ا٭ضبع١ .ايتؿبٝ٘ اغيؿكٌ  -4                    

 ٘ ايؿبَ٘ا سصف َٓ٘ ا٭زا٠ أٚ ٚد ايتؿبٝ٘ اجملٌُ -5                   

ٖٚٓاى أْٛاع أخط٣ َٔ ايتؿبٝ٘ ٜبٝٓٗا اؾسٍٚ ايتايٞ 

٬َسـيات ايتؿبٝ٘ ْٛعاغيجاٍ

 * ايعًِ ْٛض

ٚنٌ ايصٟ ؾٛم ايذلاب تطاب      * إشا ًْت َٓو ايٛز ؾايهٌ ٖري

* ٚقـ اؾٝـ أغٛزا أَاّ ا٭عسا٤

 * اقتبػت َٔ ْٛض ايكطإٓ

* ؾذع اؾٓٛز ؾذاع١ ا٭غٛز

ٝؼ
ًـــ

بـ
 

٘ ا٭زا٠ ٚٚد٘ ايؿب٘ ٖٚٛ أبًؼ أْٛاع ايتؿبٝ٘ َا سصف َٓ

 ٭ْ٘ جيعٌ اغيؿب٘ ٖٛ ْؿػ٘ اغيؿب٘ ب٘

ٜٛاؼي شياّ ايؿٗط ثِ ٜػٝب     ٚن٩ٛٙ ٗابَٚا ايـُط٤ إ٫ نايؿ*

َجٌ ايصٜٔ ٜٓؿكٕٛ أَٛاشلِ ؼي غبٌٝ اهلل نُجـٌ سبـ١ أْبتـت     " *

غبع غٓابٌ ؼي نٌ غٓب١ً ١٦َ سب١ "

ٞ
ًٝ

ُج
تـ

 

َٔ أَٛض عس٠ ضيتعز بعهٗا ببعضٚد٘ ايؿب٘ ؾٝ٘ َٓتعع 

ـ٬َّا ؾـــطح سيٝت إٜــ        * َٔ ٜٗٔ ٜػٌٗ اشلٛإ عًٝ٘  

ٌٖٚ ٜذلق٢ ايٓاؽ إ٫ بػًِ  * َٚا ٜطؾع ا٭ٚطإ إ٫ ضداشلا 

ٚقع ايػــٗاّ ْٚععٗٔ أيِٝ       ٬ٜٚٙ إٕ ْـيطت ٚإٕ ٖٞ أعطنت * 

ين
ـُـ

ن

ٜػ٢ُ ٖٛ ايتؿبٝ٘ ايصٟ ٜؿِٗ َٔ َهُٕٛ ايه٬ّ ٖٚٛ 

ايتؿبٝ٘ ايتُجًٝٞ إش إْ٘ أٜها ٜؿب٘ ساي١ عاي١ أٚ ١٦ٖٝ 

ب١٦ٝٗ

تأٌَ اؾسٍٚ ػس 

 سصف أزا٠ ايتؿبٝ٘ ٚٚد٘ ايؿب٘ ٚبكٞ ططؾا ايتؿبٝ٘ ؾاغيجـاٍ ا٭ٍٚ ؾـب٘ ايعًـِ بـايٓٛض  ٚؼي ايجـاْٞ ؾـب٘ طيٝـع َـا عًـ٢           ؼي أَج١ً اجملُٛع١ ا٭ٚزي

 ز ٚؼي ايطابع ؾب٘ ايكطإٓ بايٓٛض  ٚؼي اـاَؼ ؾب٘ ؾذاع١ اؾٓٛز بؿذاع١ ا٭غٛزايجايح ؾب٘ اؾٓٛز با٭غٛ ا٭ضض بايذلاب ٚؼي

* تأٌَ ا٭َج١ً ػس إٔ ايتؿبٝ٘ ايبًٝؼ ٜأتٞ ؼي أضبع١ قٛض ٖٚٞ :  

اغيبتسأ ٚاـدل نُا ؼي اغيجاٍ ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ  .1

 سا٫ نُا ؼي اغيجاٍ ايجايح  .2
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َهاؾا إزي اغيؿب٘ ب٘ نُا ؼي اغيجاٍ ايطابع .3

 َطًكا نُا ؼي اغيجاٍ اـاَؼَؿع٫ٛ  .4

 ػس اغيؿب٘ ب٘ قٛض٠ َٓتعع١ َٔ عس٠ أَٛض ؾؿٞ اغيجاٍ ا٭ٍٚ َٓتعع١ َٔ ايكُط ايصٟ ٜبسأ ٫٬ٖ ثِ ٜهتٌُ يٝكبض بسضا  تأٌَ اجملُٛع١ ايجا١ْٝ

اغيجاٍ ايجاْٞ ٜؿب٘ اٱْؿام ؼي غبٌٝ ثِ خيتؿٞ َط٠ أخط٣ ٚٚد٘ ايؿب٘ ٖٓا ايبسا١ٜ اييت تتػِ بايهعــ ثِ ايك٠ٛ ثِ ايهعــ َط٠ أخط٣ ٚؼي       

ٌ .اهلل باؿب١ اييت تٓبت غبع غٓابٌ ثِ ؼي نٌ غٓب١ً َٓٗا ١٦َ سب١ ٚٚد٘ ايؿب٘ ٖٛ تهاعـ ايؿ٤ٞ ايكًٌٝ ٚتعاٜسٙ  ٖٚهصا ٜأتٞ تؿبٝ٘ ايتُجٝ     

 ؾب٘ اٱْػإ ايصٟ ٜكبٌ ايصٍ باغيٝت ايصٟ ٫ ٫ ػس تؿبٝٗا ٚيهٓو إشا زقكت ايٓـيط ٚدست تؿبٝٗا ؾؿٞ اغيجاٍ  ا٭ تأٌَ اجملُٛع١ ا٭خرل٠ ٍٚ

اغيجاٍ ايجايح ؾب٘  حيؼ باؾطح ٚؼي اغيجاٍ ايجاْٞ ؾب٘ ايطداٍ ايصٜٔ ٜتكسّ بِٗ ايٛطٔ بايػًِ ايصٟ ٜطق٢ ب٘ ايٓاؽ إزي اغيهإ ايعايٞ ٚؼي      

ؼي ايتؿبٝٗري ٖٛ ا٭مل  ْـيطات احملبٛب١ بٛقع ايػٗاّ ٚؾب٘ إعطاض احملبٛب١ بٓعع ايػٗاّ ٚٚد٘ ايؿب٘

 َا سصؾت َٓ٘ ا٭زا٠ أٚ ٚد٘ ايؿب٘ . ايتؿبٝ٘ اجملـُــٌ -2           ٖٛ َا شنط ؾٝ٘ ا٭زا٠ ٚٚد٘ ايؿب٘ . ٌــايتؿبٝ٘ اغيؿك -1: تصنط 

ٕ ؾٝ٘  اغيؿب٘ ب٘ قٛض٠ َٓتعع١ َٔ عس٠ أَٛض ٖٛ َا ناايتؿبٝ٘ ايتُجًٝٞ  -4        ٖٛ َا سصف َٓ٘  ا٭زا٠ ٚٚد٘ ايؿب٘ . ؼـــايتؿبٝ٘ ايبًٝ -3            

 ٖٛ َا ٜؿِٗ َٔ خ٬ٍ ايه٬ّ ٫ٚ ٜهٕٛ ؿياٖطاايتؿبٝ٘ ايهُين -5     

تسضٜبات :  بري ْٛع ايتؿبٝ٘ ؾُٝا ًٜٞ َبٝٓا أضنإ ايتؿبٝ٘

 ُأغؿاضا" ٌ" َجٌ ايصٜٔ ظيًٛا ايتٛضا٠ ثِ مل حيًُٖٛا نُجٌ اؿُاض حي

 ًو َػايهٗا       إٕ ايػؿ١ٓٝ ٫ ػطٟ ع٢ً ايٝبؼ تطدٛ ايٓذا٠ ٚمل تػ

 ؾإْو سلؼ ٚاغيًٛى نٛانب           إشا طًعت مل ٜبس َٓٗٔ نٛنب

  تٕٗٛ عًٝٓا ؼي اغيعايٞ ْؿٛغٓا    َٚٔ خطب اؿػٓا٤ مل ٜػًٗا اغيٗط

  غٝصنطْٞ قَٛٞ إشا دس دسِٖ       ٚؼي اي١ًًٝ ايـيًُا٤ ٜؿتكس ايبسض

 ِٷ ؼي ضؾع١ٺ ٚنٝا٤ ٕٴ ؾطقا ٚغطبا      أْتٳ ل ػتًَٝو ايعٝٛ

 ّټ َسضغ١ْ إشا أعسزتٳٗا      أعسزتٳ ؾعبٶا طٝبٳ ا٭عطأم ا٭

 َٳطٻ ايػِّشٳابٹ ُٴطټ  ٞٳ تٳ ٖٹ ٚٳ َٹسٳ٠ّ  ٗٳا دٳا ٍٳ تٳشٵػٳبٴ ٚٳتٳطٳ٣ اِيذٹبٳا

 ٛٶا ٚايبسض ؼي اٱؾطام أْتٳ نايبٳشٵٔط ؾٹٞ ايػُاس١ٹ ٚايؿُـ     ــٔؼ عً

 ٌٴ اي َٹــجـ ُٵطٴ  ٘ٵايـعـٴـ َٳ ٘ٴ إقــا ـٹ يٝــؼٳ ي ٝٵ ـٹ أٚ     نايطـٻـ ٝٵ هٻـ

 .ِٔ ٘ٴ َٜٓؿطٹ ُٵ ٕٵ تؿط ٘ٴ ؾبٻ ع٢ً     سٴبِّ ايطٻنٳاع ٚإ ُٹً ٗٵ ٕٵ تٴ ٚايٓؿؼٴ نايطؿٌ إ

 ٝٵهٳا٤ٳ ٫ستٵ ؾٹٞ ثٝابٹ سٹسازٹ ٚايبسضٴ ؾٹٞ أُؾٔل ايػٻُا٤ٹ َنػاز٠ٺ      ب

 ْٛٞٻ بأ ٘ٴ       عً ٛٵٔز ايبشٵٔط أضخ٢ غٴسٴَٚي ٌٕ نُ ّٔ يٝبتًٹٞٚيٝ ُٴٛ أع اشُل

 ٛٳ٣ اهللٹ خرلٴ ايعٻازٹ شٴخٵطٶا        ٚعٓسٳ اهللٹ يٮتَك٢ َعٜسٴ  ٚتك

 ٍٷ غٳأض ُٳا خٝا ٗٴ ٝٵٓ ٝٻ١ُ ِٜكـَي١ْ***ٚاغَيطٵ٤ٴ ب ٓٹ ُٳ ّٷ ٚاِي ٛٵ ْٳ ـٴ  ٝٵ ؾاِيعٳ

  ْٟٳبٳَأ اٖيصٹ ِٵ  ٔٗ ٝٵ ٌٴ عٳًَ ٚٳاتٵ ٙٴقاٍ تعازي:" ٓٳا ٝٵ ٗٳا َؾَأتٵ َآتٳ ٓٵ َٹ ٓٳا َؾاْػٳًَذٳ  ٜٳاتٹ ٓٳا َآ ٛٵ ؾٹ٦ٵ ٚٳَي ٔٳ  ٜٔٚ ٔٳ اِيػٳا َٹ ٕٳ  ٕٴ َؾَها ٝٵَطا ٘ٴ ايؿٻ ٙٴبٳعٳ ٓٳا ٘ٴ َأخٵًَسٳ ٔإَي٢ اِيَأضٵٔض َيطٳَؾعٵ ٓٻ ٚٳَيهٹ ٗٳا  بٹ

   ٙٴٚٳاتٻبٳعٳ ٛٳا ّٔ اٖيصٹٜ ٖٳ ٛٵ ٌٴ اِيَك َٳجٳ ٗٳحٵ شٳيٹَو  ًِ ٜٳ ٘ٴ  ٚٵ تٳتٵطٴِن ٗٳحٵ َأ ًِ ٜٳ ٘ٹ  ٝٵ ٌٵ عٳًَ ُٳ ٕٵ تٳشٵ ٌٔ اِيَهًِبٹ ٔإ ُٳجٳ ٘ٴ َن ُٳجٳًُ ٕٳ".َؾ ٜٳتٳَؿٖهطٴٚ ِٵ  ٗٴ ٓٳا َؾاِقكٴٔل اِيَككٳلٳ َيعٳًِ ٜٳاتٹ ٔٳ َنصٻبٴٛا بٹَآ
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ا٫غتعاض٠ ْٛعإ ) َه١ٝٓ / تكطحي١ٝ ( :  أْٛاعٗاٖٞ تؿبٝ٘ سصف أسس ططؾٝ٘ ) اغيؿب٘ أٚ اغيؿب٘ ب٘ (  :تعطٜؿٗا

ٜٴ -1 كطح باغيؿب٘ ب٘ :ٜٴ َٓٗا اغيؿب٘ ٚ شصفا٫غتعاض٠ ايتكطحي١ٝ : 

قؿ١ َٔ قؿاتٜ٘ٴشصف َٓٗا اغيؿب٘ ب٘ ٚ تٴصنط َٔ  ا٫غتعاض٠ اغيه١ٝٓ : -2

 تأٌَ اؾسٍٚ ايتايٞ

ايتعًٝلْٛع ا٫غتعاض٠ا٭َج١ً

 "ايٓٛضإزي  ايـيًُات * " نتاب أْعيٓاٙ إيٝو يتدطز ايٓاؽ َٔ

                      إٔ ٜٓهػط يًكٝس٫ بس ٚإٔ ٜٓذًٞ                         يًٌٝ* ؾ٬ بس 

           ي٬ٝ                ؾإشا َا قهٝت ٚؾٝت ْصضٟ بايعٜاض٠  ايبسض* ٚعس 

ٚنصاى عُط نٛانب ا٭غشاض       َا نإ أقكط عُطٙ   نٛنبا* ٜا 

١ٝ
حيـــ

ـط
كـ

تـ
 

ؾب٘ اشلـس٣ بـايٓٛض ٚايهـ٬ٍ بـايـي٬ّ ٚا٫غـتعُاض      

ــ ــ١ با ٌبايًٝ ــ  ٚاحملبٛب ــٔ بايهٛن ــسض ٚا٫ب ــس  بيب ٚق

ــس٣    ــب٘ ) اشل ــصف اغيؿ ــ٬ٍ  –س ــتعُاض  –ايه  –ا٫غ
ا٫بٔ  ( ٚقطح باغيؿب٘ ب٘ . –احملبٛب١ 

 "*ٚغيا غهت عٔ َٛغ٢ ايػهب

من ؾاغيداٚف نًٗٔ أَإ             * ٚإشا ايعٓا١ٜ ٫سـيتو عْٝٛٗا

  * " إْٞ أض٣ ض٩ٚغا قس أٜٓعت ٚسإ ٚقت قطاؾٗا "

                 نشو اغيؿٝب بطأغ٘ ؾبه٢             * ٫ تعذيب ٜا غًِ َٔ ضدٌ

                 أيؿٝت نــــٌ شي١ُٝ ٫ تٓؿع          * ٚإشا اغي١ٝٓ أْؿبت أؿيؿاضٖا 

١ٝ
ٓــ

هــ
َ

ؾب٘ ايػهب بإْػإ ٚنصيو ايعٓا١ٜ ٚؾب٘ ايط٩ٚؽ 

 بايجُــاض ٚاغيؿــٝب بايطدــٌ ٚاغيٓٝــ١ عٝــٛإ َؿــذلؽ

ٚسصف اغيؿب٘ ؼي نٌ شيـو ٚأتـ٢ بكـؿ١ َـٔ قـؿات٘ 

أٜٓعت ٚسـإ  -٫سـيتو عْٝٛٗا  -ٖٚٞ ) غهت 

أْؿبت أؿيؿاضٖا(  -نشو  -قطاؾٗا 

٫ســــــــــفي

ايع٬ق١ اييت تكّٛ عًٝٗا ا٫غتعاض٠ ٖٞ ع٬ق١ اغيؿاب١ٗ ؾٗٞ تؿبٝ٘ سصف أسس ططؾٝ٘  -1

  -تٓكػِ ا٫غتعاض٠ إزي قػُري : -2

:  ٚؾٝٗا حيصف اغيؿب٘ ب٘ ٜٚكطح بكؿ١ َٔ قؿات٘ أٚ بؿ٤ٞ َٔ يٛاظَ٘ . َه١ٝٓ –ب             ؾٝٗا حيصف اغيؿب٘ ٜٚكطح باغيؿب٘ ب٘ .: ٚ تكطحي١ٝ –أ 

ا٫غتعاض٠ أق٣ٛ َٔ ايتؿبٝ٘ ؾٗٞ تكّٛ ع٢ً تٓاغٞ ايتؿبٝ٘ َبايػ١ّ , ٚازعا٤ بإٔ اغيؿب٘ ٖٛ اغيؿب٘ ب٘  – 3

ِ ) تؿـبٝ٘ ايؿـ٤ٞ بؿـدل (     دٝلايتؿَٔ أِٖ أغطاض طياٍ ا٫غتعاض٠  -4 ) تؿـبٝ٘  ٚايتٛنـٝض )تؿـبٝ٘ ايؿـ٤ٞ اغيعٓـٟٛ بايؿـ٤ٞ اغيـازٟ(         ٚايتذػـٝ

اغيعٟٓٛ سيعٟٓٛ أٚ اغيازٟ سيازٟ (

يكٍٛ َٔ إٔ س ٫ظّ َعٓاٙ َع دٛاظ إضاز٠ اغيع٢ٓ ا٭قًٞ سيع٢ٓ يٛ قًٓا " َكط نجرل٠ ا٭غًش١ " ؾُا ْككسٙ ٖٛ َا ًٜعّ عٔ شيو ا: تعبرل ٜكاٍ  ٜكك ايهٓا١ٜ

 َكط ق١ٜٛ َع دٛاظ إٔ ْككس نجط٠ ا٭غًش١ بايؿعٌ ٚيًهٓا١ٜ أْٛاع ث٬ث١ ْتبٝٓٗا َٔ اؾسٍٚ ايتايٞ

ْٛع ايهٓا١ٜ ايـُعــــ٢ٓ اغيككـــٛزا٭َج١ً

 ؽط ي٘ اؾبابط غادسٜٓاإشا بًؼ ايطنٝع يٓا ؾطاَا         -

اؽ ٚايكًِ طٚايػٝـ ٚايطَض ٚايكط     ؾاـٌٝ ٚايًٌٝ ٚايبٝسا٤ تعطؾين

 ٫ حيين اؾبٝٓا  عايٞ ايطاٜاتعاز ع٬ُقا قٜٛا ؾاكا             -

 ايك٠ٛ

 ايؿٗط٠

ا٫ْتكاض / ايعع٠ ٚ ايهطا١َ 

نٓا١ٜ عٔ قؿ١
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ؼي غايـ ايسٖط             نؿْٛٞ ايه٬ّ عٓس ايتشسٟ                        ٚبٓا٠ ا٭ٖطاّ -

 ٛاح ٚزغطشات أيع٢ً  ٚظيًٓاٙ" -

 "أّ ايكط٣" يتٓصض  -

إٔ ٜٴػبكا  زٖطَُٙٗا تكًب             غبام ايٛض٣ ابٔ ايٌٓٝ" عاض ع٢ً  -

 سيٛاطٔ ايهتُإَؿػٛؾ١           " قّٛ تط٣ أضَاسِٗ ّٜٛ ايٛغ٢     -

ايؿطاع١ٓ

ايػؿ١ٓٝ

َه١

اغيكطٟ

ايكًٛب 

نٓا١ٜ عٔ َٛقٛف  

ٚيهٔ ٜػرل اؾٛز سٝح ٜػرل        دٛز ٫ٚ سٌ زْٚ٘      ساظٙؾُا  -

 ٚبعٝٓٝو ٜا قب١ٝ سعٕ      غاِٖ ايًُض َػتطاض ايدلٜل -

اؾٛز

اؿعٕ
نٓا١ٜ عٔ ْػب١

-تأٌَ اؾسٍٚ ايػابل ت٬سفي َا ًٜٞ : 

ٜـيٗط َٔ ا٭َج١ً إٔ غط طياٍ ايهٓا١ٜ أْٗا تأتٞ باغيع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘ -1

ايكؿ١ َباؾط٠ ؼي ايعباض٠ ٖصٙا٫غتس٫ٍ ع٢ً ٚدٛز قؿ١ َا َع عسّ شنط نٓا١ٜ عٔ قؿ١ ٜهٕٛ اشلسف َٓٗا  -2

ايهٓا١ٜ عٔ اغيٛقٛف ٜصنط ؾٝٗا اغيتهًِ أسس قؿات اغيٛقٛف ٜٚككس اغيٛقٛف ْؿػ٘ -3

 ايهٓا١ٜ عٔ ْػب١ ٜصنط ؾٝٗا ايكؿ١ ٚاغيٛقٛف ٚيهٔ ٫ تٓػب تًو ايكؿ١ إزي اغيٛقٛف َباؾط٠. -4

ط٣ ؾُا ٜه٢ٓ ب٘ عٔ ؾ٤ٞ ؼي ب١٦ٝ َع١ٓٝ قس ٫ ٜه٢ٓ ب٘ عٔ ْؿؼ ايؿ٤ٞ ؼي ب١٦ٝ أخط٣ ؾكس ٜه٢ٓ بهجط٠ اـٍٝٛ ايهٓا١ٜ ؽتًـ َٔ ب١٦ٝ ٭خ -5

 عٔ ايك٠ٛ ؼي ايب١٦ٝ اؾا١ًٖٝ يهٔ ٫ ٜه٢ٓ بٗا عٔ ايك٠ٛ ؼي ايعكط اؿسٜح " عكط ايطا٥طات ٚاغيسَطات "            

:ٚاؾطسٗا َبٝٓا غط طياشلا ايهٓا١ٜ ؾُٝا ٜأتٞ بري

ٕٵ جيُعٳ ا٭ضضٳ ُنًٖٗا  - ٛٳزټ ايؿتٳ٢ أ ٜٳسٵٔض َا اهلُل قاْٹعٴ       ٜٳ إيٝ٘ ٚغٖيا 

ٙٴقاٍ اهلل تعازي : ) - ٓٳا ًِ ُٳ ٚٳزٴغٴٕط(.  ٚٳسٳ ٛٳإح   عٳ٢ًَ شٳاتٹ َأِي

َٚٔ يدي اغيعاَع قس غكٝت       ٚؼي اؿطب ايعٛإ ٚيست طؿ٬  -

ُٵٔ ٜتبع ؿيً٘ ٚاجملس ضيؿٞ ؼي ضناب٘ - ٝٴ اي

 ٚإٕ أقٝبٛا ؾ٬ خٛض ٫ٚ دٴعٴعٴ       ٜؿدطٕٚ إشا ْايٛا عسِٖٚ ٫ -

ٌٴ ٚايبٝسا٤ٴ تعطؾين  - ٌٴ ٚايًٝ ِٴ       ؾاـٝ ـٴ ٚايطَضٴ ٚايكططاؽٴ ٚايكً ٚايػٝ

ٚايؿهٌ بري ضناب٘       اؾٛز بري ثٝاب٘  -

ٌٷ       ٜكٍٛ ؾٛقٞ كاطبا ايػؿ١ٓٝ : – ِّ َا أبٛىٹ بٳدٹٝ ٝٳ ٓٳ١َ اي ٓٵٕع ٚسٳبٵٔؼ ؟َٳا     ٜا بٵ َٴَٛيعٶا سيٳ ٘ٴ   َي

) َػاض ايؿتٌ : سبٌ َتري     /   ٜصبٌ : اغِ دبٌ (                           ؾٝايو َٔ يٌٝ نإٔ لَٛ٘                    بهٌ َػاض ايؿتٌ ؾٴست بٝصبٌ    -

ٚبٓا٠ ا٭ٖطاّ ؼي غايـ ايسٖط نؿْٛٞ ايه٬ّ عٓس ايتشسٟ -
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 ٖٛ اغتدساّ ن١ًُ ؼي غرل َعٓاٖا ا٭قًٞ يع٬ق١ غرل اغيؿاب١ٗ َع قط١ٜٓ َاْع١ َٔ إضاز٠ اغيع٢ٓ ا٭قًٞ  أٟ إط٬م ن١ًُ ٚإضاز٠ َع٢ٓ أخط اجملاظ اغيطغٌ

-نجرل٠ نُا ؼي اؾسٍٚ ايتايٞ : اجملاظ اغيطغٌ  ع٬قات ٚبٗا يع٬ق١ بري ايهًُتري . 

ايتٛنٝضايع٬ق١اغيع٢ٓ اغيككٛز ا٭َج١ً

 " ايطانعري َع اضنعٛا"  -"          ضقب١ ٜطؾتشط"  -

 ضبو شٟ اؾ٬ٍ ٚاٱنطاّ" ٚد٘ ٜٚبك٢ -

 ٖذاْٞ قاؾ١ٝ ؾًُا قاٍ        ايكٛاؼي ٚنِ عًُت٘ ْـيِ -

عبس /    قًٛا

ضبو

ايؿعط/  قكٝس٠ 

١ٝ
ع٥

ؾ
ا

 

اغيع٢ٓ اغيصنٛض ٖٛ دع٤ َٔ اغيع٢ٓ 

 اغيككٛز

 ؼي آشاِْٗ " أقابعِٗ " جيعًٕٛ -

 َا يٝؼ ؼي قًٛبِٗ ٛاِٖٗبأؾ ٜكٛيٕٛ -

ؾذل٠ ط١ًٜٛ َكط أقاّ اغيتٓيب ؼي -

أْاًَِٗ

أيػٓتِٗ

بعض َكط

١ٝ
هً

اي
 

اغيع٢ٓ اغيصنٛض ٖٛ ايهٌ يًُع٢ٓ 

 اغيككٛز

 ؾًٝكُ٘ " ايؿٗط ؾُٔ ؾٗس َٓهِ"  -

 عًِٝٗ َسضاضا " ايػُا٤" ؾأضغًٓا  -

ٚيٝػت ع٢ً غرل ايػٝٛف تػٌٝ      ْؿٛغٓا تػٌٝ ع٢ً سس ايػٝٛف

 اهلل ؾٛقٗا          ٚ َا َٔ ؿيامل إ٫ غٝب٢ً بأؿيًِ ٜسإ٫  ٜس َٚا َٔ

اشل٬ٍ

اغيطط

زَا٩ْا

ق٠ٛ

١ٝ
بب

ػ
اي

 

اغيع٢ٓ اغيصنٛض غبب يًُع٢ٓ اغيككٛز

 " ضظقا ٜٚٓعٍ يهِ َٔ ايػُا٤"  -

َٔ ضبهِ " َػؿط٠ " ٚغاضعٛا إزي -

 " ق٠ٛ " ٚأعسٚا شلِ َا اغتطعتِ َٔ -

 ْاضا ًُا إصيا ٜأنًٕٛ ؼي بطِْٛٗ" ايصٜٔ ٜأنًٕٛ أَٛاٍ ايٝتا٢َ ؿي

َططا

ايعٌُ

أغًش١

سطاَا

١ٝ
بب

ػ
اغي

 

اغيع٢ٓ اغيصنٛض َػبب )ْتٝذ١(  

 يًُع٢ٓ اغيككٛز

 " ْعِٝ إٕ ا٭بطاض يؿٞ -

 دٛازى إشا ٜأتٞ إيٝٗا حيُشِ     غعٚا  ؾكس غسا ٜاض ايهؿطز أيؿت

اؾ١ٓ

ٜٔؾطازٜاض ايه

اا
١ٝ

اي
ؿ

 

ٍٸ ٜٚككس قً٘ ٜصنط ؾٝ٘ اؿا

 " َكاَٞ إٕ نإ ندل عًٝهِ " -

 " ْازٜ٘ " ؾًٝسع -

إْٞ  أخاف َٔ اغيعاطب ايبشط ٫ أضنب -

 ْؿػٞ

أٌٖ ْازٜ٘

ايػؿٔ

١ٝ
حملً

ا

ٜصنط اغيهإ أٚ احملٌ ٜٚككس َا ب٘ ) 

ٍٸ( اؿا

 أَٛاشلِ " ايٝتا٢َ ا ٚآتٛ" -

... "  فطَا " إْ٘ َٔ ٜأت ضب٘ -

َٔ ناْٛا ٜتا٢َ

َٔ نإ فطَا
اعتباض َا نإ

ٜصنط اؿاي١ ايػابك١ 

يًؿ٤ٞ

 نؿاضا " ؾادطا " ٫ٚ ًٜسٚا إ٫ -

 " عيطا إْٞ أضاْٞ أعكط -

 ٚإِْٗ َٝتٕٛ " َٝت إْو" -

"ايسٖٔب ٚؾذط٠ ؽطز َٔ طٛض غٝٓا٤ تٓبت -

غٝهٕٛ ؾادطا

غٝهٕٛ عيطا

غتهٕٛ َٝتا

غٝهٕٛ زٖٓا

اعتباض َا غٝهٕٛ

ٜصنط َا غٝهٕٛ عًٝ٘

ايؿ٤ٞ َػتكب٬ 
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قؿ١ َا أَا ؼي اجملاظ اغيطغٌ ؾايع٬ق١ بري  تؿاب٘ ططؼي ا٫غتعاض٠ ؼي ٬ق١ ؼي ا٫غتعاض٠ ٖٞطم بري اجملاظ اغيطغٌ ٚا٫غتعاض٠ إٔ ايعٖٓاى ؾ ٫سفي :

اغيع٢ٓ اغيصنٛض ؼي ايؿكط٠ ٚاغيع٢ٓ اغيطاز ٖٛ أٟ ع٬ق١ أخط٣ ػيا ٚضز ؼي )غرل اغيؿاب١ٗ (            

اظ َع سػٔ اختٝاض ايع٬ق١ايسق١ ٚاٱجي:  غط طياٍ اجملاظ اغيطغٌ

-بري اجملاظ اغيطغٌ ٚع٬قت٘ ؾُٝا ًٜٞ : 

ٞٸ غٳابٹَك١ْ   - ٘ٴ أٜٳازٺ إي ٖٳا    َي ٚٳ٫ ُأعٳسٸزٴ ٗٳا  ٓٵ َٹ أعٴسٸ 

ـٳ دطٻا - ٝٵ ٓٳا اِيذٳ ِٵ بٳعٳج ٝٴْٛٳا      َن ٚٳَأضٵغٳًِٓا اِيعٴ ضٶا 

ٕٳ شلا نبرلٴ اَ٭ثط -     أيَك٢ اـطٝبٴ ن١ًُّ نا

ٔٵ  - َٹ ٛٵَقٗا َٚا  ٜٳسٴ اهللٹ َؾ ِٔ… …ٜسٺ إ٫  ٝٴبٵ٢ً بَأؿِيًَ ٫َٚ ؿَيامل ٔإ٫ٖ غ

لزٜـــــٔ َػتــشــــــٜس غًؿــت ٚ           ـٞ زّ نٌ سط       ٚيٮٚطــــإ ؾـــــ

تلشلــِ ٚع ـس٣ٚؼي ا٭غطٟ ؾ             ا٠     ؾؿٞ ايكتًٞ ٭دٝــــاٍ سٝــ

 ـــ١ ٜـــسمــبهـــٌ ٜـــــس َهطدــ                  ـاب ٚيًشـــط١ٜ اؿـــــُطا٤ بــ
 َا ؾهط٠ ايؿاعط ؼي ا٭بٝات؟     -أ

ٖات َٓٗا َا ًٜٞ: ــ -ب 

قُٝت٘ ايؿ١ٝٓ.ـ تكسضيّا, ٚبري 3                                 اغتعاض٠, ٚبري ْٛعٗا, ٚغط طياشلا. ـ2َطغ٬ّ, ٚبري ع٬قت٘.                             فاظّا ـ  1

َؿطم ايٛدـــ٘ عـيـــِٝ اغيٛنـب                ـتكب٬       أَــــيت إْـــٞ أض٣ َػــ

ـبــــذ عـطٜل َٓذثػـــط تاضٜــــ              ٢ً         ع تٚابتػاَات اغي٢ٓ ضؾـ

ـهبــــػسّ اغيٓـ٫ٛت ايـــَٔ بط               ـت٘        ــأَيت إْٞ غيــــــــــا أبسعـ

ذلبل َـٔ ْكــــطى اغيــــكـــٚاث                ٓا        ٚاْتؿانات ع٢ً أغــ٬يـ

تؿـ ا٭بٝات عٔ َؿاعط َتٓٛع١ ٚنض شيو   -أ 

ٚغط طياٍ نٌ َُٓٗا  ااغتدطز َٔ ا٭بٝات قٛضتري ٚبري ْٛعُٝٗ  -ب 

 ُا ؼي اغيع٢ٓ ثط نٌ َٜٓٗٔ تكسِٜ ٚتٛنٝس بري شيو َٛنشا أؼي ايبٝتري ا٭خرل  -ز 

اــًٝا٤ ؾذـــط ايٓكــط ٫ســـــ                  ٜا أخـــٞ ؾــٞ َٛنب ايعــ

ـــاسابعجــــــــــٓاٖا طُـــــ ٚ           ـٝايٞ       مـــٔ أٜكـيٓا ايًــــ

ــاـايبــــــــــط٫ٛت نؿــــــاس            ؿا       ٓا اجملس ظسـِ ظظيــنــ

ــااطًعــــــــٓا ايكـــــباسـ ٚ           ُؼ        عٍ ايؿـــْٚعيٓــا َـٓ

ؼسخ عٔ ايعاطؿ١ اغيػٝطط٠ ع٢ً ايؿاعط   - أ

)أٜكـيٓا ايًٝايٞ ( ) ظظيٓا اجملس ( ٚنض ايتكٜٛط ٚقُٝت٘ ايؿ١ٝٓ ؼي ايتعبرلٜٔ ايػابكري  -ب 

 َا ايػطض ايب٬غٞ َٔ اـدل ؼي ايبٝت ايجاْٞ ؟ -ز 

ْٝا غيـــٔ ٜكــــــــــػٞ ْكـــٍٛ       ٚايس         كط قــٌ يًؿــباب سيـ

ـــٛيـٛاـــــــــــــــط٣ ؾكـــــــنبـ           ـ      ـــٛي١ ايــــٖـــصا  أٚإ اؾـ
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ٍٛـاض ؾُـٔ ٜكعـــٔ اؿٝــ                 إٕ يـِ تكــــــــٛيــٛا يًعٚز

دــِ ا٭ثٌٝـاضٖا ايهـــٚؾد       ذسٖا           ٜــــاض َٚــــيهــِ ايس

 َا ايك١ُٝ ايؿ١ٝٓ يكٍٛ ايؿاعط " ٚايسْٝا غئ ٜكػٞ  تكٍٛ"  -أ

اغتدطز َٔ ا٭بٝات نٓا١ٜ ٚبري ْٛعٗا ٚاشنط ضأٜو ؾٝٗا َٔ ايٓاس١ٝ ايؿ١ٝٓ  -ب 

َا ايػطض ايب٬غٞ َٔ ا٭َط ؼي ايبٝت ا٭ٍٚ َٚٔ ا٫غتؿٗاّ ؼي ايبٝت ايجايح ؟ -ز 

 -:ٜكٍٛ ؾاعط ؾًػطٝين

ِس اغيبتػـمـٔ قـٓاع ايػـ            ٔ ٖٓا ؟         مٔ ٌٖ تسضٕٚ َٔ مــ

ـِــدل َْٗــــٔ يٝايٝـــٓا بكـ                 ــساقٓا    ٔ أســــــــــْٓػر اٯَاٍ َ

ل يٌٝ َـيًِزؾٓــت ؾــٞ عُ                ٗا      ٪ؽ بــطر ايبـــــــأؾـٛف َٔ نٗ

أض اييت مل تِٓقطخـ١ ايج                 ٖٓا ؟      َٔـٔ ممٔ ٌٖ تسضٕٚ 

 تؿـ ا٭بٝات عٔ عٛاطـ َٚؿاعط عُٝك١ َذلابط١ ٚنض شيو .  -أ  

َٔ يٝايٝٓا " –" ْٓػر اٯَاٍ " ٚنض ٖصٙ ايكٛض٠ ايب٬غ١ٝ ٚبري ا٭ثط ايؿين يكٍٛ ايؿاعط بعسٖا : " َٔ أسساقٓا   -ب

 : " بكدل ِْٗ " ٚ " أؾطر ايب٪ؽ بٗا " ؟َاشا تط٣ َٔ إحيا٤ ؼي قٛي٘  -ز 

َا ايػطض ايب٬غٞ َٔ ا٫غتؿٗاّ ؼي ايبٝت ا٭ٍٚ ؟ َٚا ق١ُٝ تهطاضٙ ؟  -ز 

 َا ايػطض َٔ ا٭غًٛب اـدلٟ ؼي ايبٝت ايجاْٞ؟ -ٖـ 

إ ٜؿكٝٓاسى َُٗا نـــــ٫ ؾ٤ٞ بع              ين   ــٞ أْت ٜا ٚطــٝس ٚدطسسعْٞ عٓــ

ٓاٝـٓا ٚأْـت اٯٕ تبهٝـــــتبهٞ عً             س٠    ـو غادـــٞ عٝٓٝـإْٞ أض٣ ايكسؽ ؾـ

ساٜٚٓاــ٢ إٔ ٜــد٦ٓا ْساٜٚــــ٘ ٜأب             ا   ـاف ؾــٞ زَٓطح عــــط دــــــآٙ َٔ ايعُ

٫ ا٭سعإ تٓػٝٓا ٫ اؿًِ َات ٚ              ٫ ظاٍ ؼي ايعُط طٝـ ايكسؽ جيُعٓا  

َٔ ا٭غًٛب اـدلٟ ؼي ايبٝت ا٭ٍٚ ؟ َا ايػطض  -أ 

ؼي نٌ بٝت ػيا َه٢ قٛض٠ بٝا١ْٝ ع٢ً ا٭قٌ . ٚنض شيو   -ب 

ؼي ايبٝت ايجاْٞ ث٬ث١ تٛنٝسات . بري شيو  -ز 

  قُٝت٘ ايؿ١ٝٓ  اغتدطز َٔ ايبٝت ا٭ٍٚ قػٓا بسٜعٝا ٚنش٘ ٚبري ْٛع٘ ٚ  -ز 

اْٞٚ ٜطن٢ بتاؾـٗات ا٭َـــ ّ ,             ب اٱْػإ ٜطنذ يًٖٛـ     ٫ أسـ

إٝت ؾـــٞ ؿيًــ١ُ ا٭نؿـــــــض نُ             ٛ      ؼ ايٓــإٕ سٝا ٜٗاب إٔ ًُٜــ

ع ثٛإــــس به٫ تٛاظ٣ ؾـٞ اجمل              ـٞ    ـٚسٝا٠ أَس ؾـــــــــٝٗا ايتٛق

ا٭دؿإ أَػٞ ٜػين ٚايسَع ؼي              سٟ َٔ    ـذــاع عٓايؿذـاع ايؿـ

 ٚنض َٔ ا٭بٝات اغيباز٨ اييت ٜسعٛ إيٝٗا ايؿاعط -أ 

ايعباض٠ ثِ طبكٗا  ( اؾطحؿهًٞ يٮؾٝا٤تؿػرل ايايكٛض٠ اـٝاي١ٝ ؼي ايؿعط تعزاز غ٢ٓ ٚتأثرلا إشا ناْت ق١ٜٛ اٱحيا٤ غرل َككٛض٠ ع٢ً اي -ب 

ع٢ً قٛضتري ؼي ا٭بٝات         

 ؼي اغيع٢ٓ ؟ ٚغياشا؟ أتط٣ يتهطاض ن١ًُ " ايؿذاع " ق١ُٝ -ز 

ــسضايكــ ـٝـبـؾ٬بــــــس إٔ ٜػتذـ                  ا٠  ا ايؿعـــب َٜٛـا أضاز اؿٝـإش
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ـػطـبــــس يًكـــــــٝس إٔ ٜٓهــ٫  ٚ               ًٞ      ــــــ٫ٚبـــــس يًـــــٌٝ إٔ ٜٓـذـ

اْسثط ـٖٛـا ٚــــٞ دـــدــــط ؾتب                  ـٛم اؿٝـا٠   ٔ مل ٜعاْك٘ ؾــَٚـ

تِٓ ا٭بٝات عٔ عاطؿ١ قازق١ . زيٌ ع٢ً شيو -أ

ايؿاعط ؟ ٭غًٛب ايػا٥س ؼي ا٭بٝات ؟ ٚمل ؾهًَ٘ا ْٛع ا -ب

-اغتدطز َٔ ا٭بٝات َا ًٜٞ :  –ز 

اغتعاض٠ َه١ٝٓ ٚأخط٣ تكطحي١ٝ ٚبري غط طياٍ نٌ َُٓٗا                                                       أغًٛب تٛنٝس ٚبري أزات٘ .                   

ٜكٍٛ ايؿاعط عٔ اغيعًِ: ــ

يــ٫ٛٙ مل تـيؿط ٚمل تتكـسّ      ٘             ــٔ مثطاتايٓكط ؼي اغيٝسإ َــ

ـًِــٝا٤ َعـــــإ٫ ٚناْت َٔ ن         اض٠         ـَا أؾطقت ؼي ايهٕٛ أٟ سه

ِ ٜٓعـِـــٚغبٌٝ أْعُٗا ٚإٕ ي     ٬سٗا             ـــٖٛ يًؿعٛب َٚٝهٗا ٚ غ

 ا٭بٝات تعدل عٔ سب اغيعًِ َٚهاْت٘. ٚنض. -أ

 ٖات َٔ ا٭بٝات: اغتعاض٠ َه١ٝٓ, ٚبري غط طياشلا. تؿبّٝٗا ٚبري ْٛع٘. -ب

 ٖات: أغًٛب تٛنٝس ٚبري ٚغًٝت٘ ٚغط طياي٘. -ز

ٝ٘ ٜٚعطٝٓـاــٞ بٓا ْعطـــؾايٌٓٝ أٚي           عٛزٚا إيٞ َكط غٛقٛا ؼي ؾٛاط٦ٗا        

ٝٓـاـــٛم ٬ٜقـٞ ؾــطْاٙ ؾـــــَُٗا ٖذ             ٓا       ـطؾسض ا٭ّ ٜعــــَكط ق ـ٢عٛزٚا إي

اــطٜٚٓـــقطط٠ ايــــُا٤ باٱضيإ ت ٚ             ٓا      ــ٬م تؿبعــبع باٱخط٠ اــــؾهػ

 مب تٛسٞ نًُيت)غٛقٛا ـ ْعطٝ٘(؟ -أ

 َا ْٛع ا٭غًٛب ؼي ايبٝت ايجاْٞ؟ َٚا غطن٘ ايب٬غٞ؟ -ب

ٖات َٔ ا٭بٝات: قػّٓا بسٜعّٝا ـ قٛض٠ خٝاي١ٝ, ٚبري غط اؾُاٍ ؾُٝٗا. -ز
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-ٓا٤ َٔ ث٬ث١ أضنإ ٖٚٞ : ٜتهٕٛ أغًٛب ا٫غتج   

اغيػتج٢ٓ                                          أزا٠ ا٫غتجٓا٤                                                 اغيػتج٢ٓ َٓ٘  

ايهػٍٛ                               إ٫                                                               لـــض ايطـــــــــــــــ٬ب                 

َٔ اؿهِ ايصٟ أطًل ع٢ً اغيػتج٢ٓ َٓ٘ أٟ اغتجٓت ايهػٍٛ َٔ ايٓذاح ايصٟ سكك٘ ايط٬باغيػتج٢ٓ  ٘ ٜػتج٢ٜٓٚػ٢ُ أغًٛب ا٫غتجٓا٤ ٭ْ

أَا اغيػتج٢ٓ ٚأزا٠ ا٫غتجٓا٤ ؾ٬ ضيهٔ سصؾُٗا َٔ اؾ١ًُ  َالض إ٫ اجملس٫سفي اغيػتج٢ٓ َٓ٘ ضيهٔ سصؾ٘ َٔ اؾ١ًُ َجٌ 

 َا خ٬ ( -ا َاعس –ساؾا  –خ٬  –عسا  –غ٣ٛ  –غرل  –) إ٫  أزٚات ا٫غتجٓا٤ ٖٞ

 : ًٛبــطاب ا٭غـْٛات ٚإعــَه

 .ٜتهٕٛ أغًٛب ا٫غتجٓا٤ َٔ: َػتج٢ٓ َٓ٘ + أزا٠ ا٫غتجٓا٤ + اغيػتج٢ٓ

أٚ َع٢ٓ اغيػتج٢ٓ )ا٫غِ ايٛاقع بعس )سطٚف( ٖٚٛ ٜهٕٛ غايبا َٔ يؿفي ٖٚٛ ضنٔ ثا٣ْٛ)أ٣ قس ٜهٕٛ َصنٛضا أٚ غرل َصنٛض( :اغيػتج٢ٓ َٓ٘ }أ{

عطب سػب َٛقع٘ إشا شنط ؾ٢ ايه٬ّأزا٠ ا٫غتجٓا٤( ,ٜٚٴ                 

٢ٖٚ ضنٔ أغاغ٢ أ٣ )٫بس َٔ ٚدٛزٖا( ٚقس تهٕٛ . : أزا٠ ا٫غتجٓا٤ }ب{

ٚتعطب سػب ْٛع ايه٬ّ.}غ٣ٛ –غرل {  : َجٌ   ﴾اغـُا﴿ -2        ٚتعطب سطف َب٢ٓ ٫ قٌ ي٘ َٔ اٱعطاب}إ٫{: َجٌ  -﴾ سطؾـا﴿ -1

 ٚتعطب ؾعٌ َاض َب٢ٓ ع٢ً ايؿتض ٚايؿاعٌ نُرل َػتذل.}َاخ٬ –َا عسا { : َجٌ  -﴾ؾـع٬﴿ -3

. ايؿتض ع٢ً َب٢ٓ َانٝا ؾع٬ أٚ اٱعطاب َٔ ي٘ قٌ ٫ َب٢ٓ دط سطف ٚتعطب}ساؾا – خ٬ – عسا{: َجٌ -﴾يًذط أٚ ؾـع٬ َانٝا سطؾـا﴿ -4

بعس أزا٠ ا٫غتجٓا٤ ٚخيايـ َا قبً٘ ؾ٢ اؿهِ  ٖٚٛ ضنٔ أغاغ٢ ,ٖٚٛ ا٫غِ ايٛاقع  : اغيػتج٢ٓ }ز{

اْتبٗٛا دـــــٝسا    :  قبٌ إعطاب اغيػتج٢ٓ بإ٫ عًٝو بتشسٜس ْٛع ا٭غًٛب بسق١ ٚعٓا١ٜ 

 ﴿أزٚات ايٓؿ٢. اؾ١ًُ خاي١ٝ ٖٛ َا شنط ؾٝ٘ اغيػتج٢ٓ َٓ٘ ٚ :  ﴾اغيجبت ايتاّ ٭غًٛبا َٔ 

( ا٭قسقا٤) اغيػتج٢ٓ َٓ٘ ٖٛ :      . قُس إ٫ با٭قسقا٤َطضت  -    ( ايط٬بَٓ٘ ٖٛ : ) اغيػتج٢ٓ  . طايبريإ٫  ايط٬بسهط  -

 ( ايؿان١ٗ) اغيػتج٢ٓ َٓ٘ ٖٛ :   . ايعٓبإ٫  ايؿان١ٗأنًت  -

  ﴿ َا شٴنط ؾٝ٘ اغيػتج٢ٓ َٓ٘ , َع ٚدٛز أزا٠ ْؿٞ أٚ اغتؿٗاّ أٚ ْٗٞ .: ﴾اغيٓؿٞ ايتاّ ا٭غًٛب ٖٛ

}" ٚأزا٠ ايٓؿ٢ "َا"ا٭ؾذاضاغيػتج٢ٓ َٓ٘ "{         إ٫ ايدلتكاٍ . ا٭ؾذاضَا أمثطت  -
}"٢ "ملؿٓـ" ٚأزا٠ اياٯثاضٓ٘ "ــ٢ٓ َــاغيػتج{              ا٭ٖطاَاتإ٫ٓ  اٯثاضأؾاٖس  مل 
  ﴿َا مل ٜٴصنط ؾٝ٘ اغيػتج٢ٓ َٓ٘ ,ٜٚهٕٛ َػبٛقا بأزا٠ ْؿٞ أٚ ْٗٞ . : ﴾اغيٓؿٞ ايٓاقل ا٭غًٛب ٖٛ

سهط إ٫ اغيتؿٛقٕٛ    ــ ٫ أسذلّ إ٫ ايكازقري     ــ  َٚا قُس إ٫ ضغٍٛ    ــ َا ع٢ً ايطغٍٛ إ٫ ايب٬ؽ ــ َا 
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  َٓؿٞ ْاقل غًٛب ؾا٭ ٜهتٌُ اغيع٢ٓ, ٚإٕ مل   َٓؿٞ تاّ غًٛب ؾا٭ اغتكاّ اغيع٢ٓؾإشا تػتطٝع َعطؾ١ شيو عٔ ططٜل إخؿا٤ أزا٠ ا٫غتجٓا٤ َٚا بعسٖا 

 إشا ا٭غًٛب تاّ َٓؿٞ   اؾ١ًُ َؿ١َٛٗ               َا ضادعت زضٚغٞ                تهٕٛ بعس اؿصف                      ا٭زب َجٌ : َا ضادعت زضٚغٞ إ٫

  ,,        ,,       ,,        ,,       اؾ١ًُ َؿ١َٛٗ              مل حيهط ايط٬ب             ,,            ,,      ,,                  اغيتؿٛقري مل حيهط ايط٬ب إ٫          

إشا ا٭غًٛب ْاقل َٓؿٞ   يٝؼ شلا َع٢ٓ         مل حيهط َٔ ايط٬ب             ,,            ,,       ,,               طايب َٚجٌ : مل حيهط َٔ ايط٬ب إ٫  

   إشا ا٭غًٛب ْاقل َٓؿٞ   يٝؼ شلا َع٢ٓ                   يٝؼ ؾٛقٞ                      تهٕٛ بعس اؿصف                                ؾاعط ؼ ؾٛقٞ إ٫يٝ           

  َجٌ: إشا نإ ا٭غًٛب تاَا َجبتا ) أٟ شنط اغيػتج٢ٓ َٓ٘ ٚايه٬ّ غرل َٓؿٞ   ٚادب ايٓكب ع٢ً ا٫غتجٓا٤

طايبا  ٖٓا تعطب َػتج٢ٓ َٓكٛب ٚع١َ٬ ْكب٘ ايؿتش١.  اطايبلض ايط٬ب إ٫  

َ٘ٓ إشا نإ ا٭غًٛب تاَا َٓؿٝا ) شنط اغيػتج٢ٓ َٓ٘ : دا٥ع ايٓكب ع٢ً ا٫غتجٓا٤ أٚ ٜعطب بس٫ َٔ اغيػتج٢ٓ

بس٫ َطؾٛعا       طايب ٖٓا تعطب َػتج٢ٓ َٓكٛب أٚ          إ٫ طايبَا /ٳ طايبٴ .٬ب ؿٞ ( َجٌ َا لض ايطٚايه٬ّ َٓ           

 إشا أعطبت٘ بس٫ ؾأعطب اغيػتج٢ٓ َٓ٘ دٝسا ٭ْ٘ غٝهٕٛ َجً٘ ضؾعا ْٚكبا ٚدطّا . ًَشٛؿي١

 َجٌ إشا نإ ا٭غًٛب ْاقكا َٓؿٝا ) سصف اغيػتج٢ٓ َٓ٘ ٚايه٬ّ َٓؿٞ ( :. ٜعطب سػب َٛقع٘ َٔ اؾ١ًُ

 طايب ٖٓا تعطب ؾاع٬ َطؾٛعا/  طايبَا لض إ٫ 

-ٚاٯٕ تأٌَ اؾٍٛ ايتايٞ : 

إعطاب٘اغيػتج٢ْٓٛع ا٭غًٛباغيجاٍ

ؾُٗت ايسضٚؽ إ٫ زضغا

سهط ايط٬ب إ٫ طايبري
تاّ َجبت

زضغا

طايبري

)ايؿتش١(١َ٬ ْكب٘ ٚعَػتج٢ٓ َٓكٛب 

)ايٝا٤(ٚ ع١َ٬ ْكب٘ َػتج٢ٓ َٓكٛب 

 َا ؾُٗت ايسضٚؽ إ٫ زضغا ٶ

َا سهط ايط٬ب إ٫ طايبري / طايبإ
تاّ َٓؿٞ

 زضغا

طايبإ/  طايبري

 َػتج٢ٓ َٓكٛب/بسٍ َٓكٛب

بسٍ َطؾٛع با٭يـ/ َػتج٢ٓ َٓكٛب بايٝا٤

هط إ٫ طايبحي مل

َا سهطت إ٫ ْؿٝطا

اَا نٓت إ٫ ْا٥ُ

َا ؾُٗت إ٫ زضغا 

َا اؿٝا٠ إ٫ نؿاح 

ْاقل َٓؿٞ

طايب

ْؿٝطا

ْا٥ُا

زضغا

نؿاح

ؾاعٌ َطؾٛع

ساٍ َٓكٛب

خدل نإ َٓكٛب

َؿعٍٛ ب٘ َٓكٛب

خدل اغيبتسأ َطؾٛع  

-٫سفي َا ًٜٞ :  

 . ؼي ا٭َج١ً ا٭ٚزي أعطب َا بعس إ٫ َػتج٢ٓ َٓكٛبا ٭ٕ ايه٬ّ تاّ َجبت 

 ظ إعطاب َا بعس إ٫ َػتج٢ٓ َٓكٛبا ناجملُٛع١ ا٭ٚزي ٚجيٛظ أٜها إٔ ٜعطب بس٫ َٔ اغيػتج٢ٓ َٓ٘  ) أٟ بس٫ َطؾٛعا ايجا١ْٝ جيٛ ؼي اجملُٛع١

 أٚ َٓكٛبا أٚ فطٚا ( سػب إعطاب اغيػتج٢ٓ َٓ٘ .         

  . ؼي ايبسا١ٜ اسصف أزا٠ ايٓؿٞ ٚأزا٠ ا٫غتجٓا٤ ثِ أعطب                      ؼي اجملُٛع١ ايجايج١ أعطب َا بعس إ٫ سػب َٛقع٘ َٔ اؾ١ًُ 
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َجاٍ  َا لض إ٫ طايب  ) لض طايب ( طايب ؾاعٌ 

ٖٚهصا َٓكٛب  خدل أقبض  ْؿٝطاَا أقبشت إ٫ ْؿٝطا )أقبشت ْؿٝطا(                   َٓكٛب َؿعٍٛ ب٘ زضغا) ؾُٗت زضغا (  َا ؾُٗت إ٫ زضغا 

) َُٗا نإ ْٛع ا٭غًٛب (  عطب َهاؾا إيٝ٘ أٟ ن١ًُ بعس غرل ٚغ٣ٛ زا٥ُا ت  

إعطاب٘اغيػتج٢ٓا٭غًٛب

طايبٺ   غرل/ غ٣ٛمل ٜٓذض ايط٬ب 

ايهػٍٛ غرل /غ٣ٛلض ايط٬ب 

ا٭قٜٛا٤ غرل/ غ٫٣ٛ ٜٓاٍ اؿكٛم 

طايب

ايهػٍٛ

ا٭قٜٛا٤

َهاف إيٝ٘ فطٚض

إعطاب غرل ٚغ٣ٛ

 -اؾسٍٚ ايتايٞ : ) إ٫ ( سػب ْٛع ا٭غًٛب نُا ؼي ) غرل ٚغ٣ٛ ( ْؿػٗا تعطب إعطاب اغيػتج٢ٓ بـ  ٫٤غتجٓاأزا٠ ا

إعطاب غرل ٚغ٣ْٛٛع٘ا٭غًٛب

 اغيًُٗري غرللض ايط٬ب 

اغيتدًؿري غ٣ٛاغتكبًٓا اؾُٝع 
تاّ َجبت

 ع١َ٬ ْكب٘ ايؿتش١ع٢ً ا٫غتجٓا٤ ٚ َٓكٛب اغِ 

ٚع١َ٬ ْكب٘ ايؿتش١ اغيكسض٠جٓا٤ ع٢ً ا٫غتَٓكٛب اغِ 

اغيٌُٗ غرلٗإ أسس ٫ ٜٴ

اجملسٜٔ غ٫٣ٛ ٜتؿٛم ايط٬ب 
تاّ َٓؿٞ

/ بسٍ َطؾٛعع٢ً ا٫غتجٓا٤ َٓكٛب اغِ 

/ بسٍ َطؾٛعع٢ً ا٫غتجٓا٤ َٓكٛب اغِ 

ٜٴ ايهػٍٛ غرلشطّ اـرل ٫ 

 اجملسٜٔ غ٣ٛئ ٜٓذض 

ايٓذاح غ٣ٛيٝؼ يًُذس 

ْاقل َٓؿٞ

 طؾٛعْا٥ب ؾاعٌ َ

 ٚع١َ٬ ضؾع٘ ايه١ُ اغيكسض٠ ؾاعٌ َطؾٛع 

ٚع١َ٬ ضؾع٘ ايه١ُ اغيكسض٠  اغِ يٝؼ َطؾٛع

إعطاب٘اغيػتج٢ٓأَج١ًْٛعٗاا٭زا٠

َا عسا

َا خ٬
ؾعٌ َاض

طايبا سهط ايط٬ب َا عسا

زضغا ؾُٗت ايسضٚؽ َا خ٬

طايب

زضؽ

َؿعٍٛ ب٘ َٓكٛب 

َؿعٍٛ ب٘ َٓكٛب طايب طايبٺ/ طايبّا سهط ايط٬ب خ٬أؾعاٍ َان١ٝ أٚ  عسا

 جمسوزمطافا إلي دائماعسب ت ) غري،ضوى( أي كلمة بعد ٌ

 ) غري وضوى يعسباى إعساب املطتجهى بـ ) إال

  بكطسة مكدزةوجتس  بفتخة مكدزةوتهصب  بطمة مكدزةغري تعسب حبسكات ظايسة أما ضوى فرتفع 

 قبل إعساب غري وضوى ضع إال بدال مهًا وأعسب ما بعديا يرا اإلعساب يو نفطٌ إعساب غري وضوى

مهفي مجل :  والكالم ناقصإذا ذكس املطتجهى مهٌ يف ادتملة وضبل حبسف ادتس )مو( فُيعترب غري موجود  : مًمة ملخوظة  

فاعل مسفوع( :  طالبما جنح مو الطالب إال طالب  ) 
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خ٬

ساؾا

خايسٺ/  خايسّا لشٓا طيٝعا عسا طٚف دطس

زضٕؽ/  زضغّا ؾُٗت ايسضٚؽ ساؾا

خايس

زضؽ

أٚ اغِ فطٚض بعسا / خ٬ /ساؾا

-٫سفي َا ًٜٞ : 

 . َا خ٬ , َاعسا ( زا٥ُا ٜعطب َؿع٫ٛ ب٘ َٓكٛبا ( اغيػتج٢ٓ بـ                            . ٫ ٜسخٌ عًٝٗا َا أبسا )ساؾا(

. اغيػتج٢ٓ بـ ) خ٬ ,عسا,ساؾا ( ضيهٔ إعطاب٘ َؿع٫ٛ ب٘ َٓكٛبا أٚ ازلا فطٚضا بعسا أٚ خ٬ أٚ ساؾا 

  ٢ اعتباض أْٗا أؾعاٍ أٜٚعطب َؿعٍٛ ب٘ عً ابعسٖ )عسا / خ٬/ساؾا ( إشا مل ٜسخٌ عًٝٗا ) َا ( ؾٗٞ أؾعاٍ َان١ٝ داَس٠ أٚ سطٚف دط يصيو َا

 تعطب ازلا فطٚضا ع٢ً اعتباض أْٗا سطٚف دط 
ٌٚبايتايٞ ؾإٕ َا بعسٖا ٫ ٜعطب إ٫ َؿع٫ٛ ب٘ . إشا زخٌ عًٝٗا ) َا ( ؾإْٗا تهٕٛ أؾعا٫ ؾكؽي ٭ٕ َا اغيكسض١ٜ ٫ تسخٌ إ٫ ع٢ً ايؿع

-أعطب اغيػتج٢ٓ ؾُٝا ٜأتٞ : 

 مل حيهط ايط٬ب غرل خايس ☻   َا لض غ٣ٛ اجملتٗس ☻  عًِ إ٫ اؾا٫ًٕٖٛ ٜٓهط ق١ُٝ اي ☻

ستريسؿـيت ايككا٥س غ٣ٛ قكٝ ☻        َا ؼي اغيسضغ١ غ٣ٛ طايبري☻       أٚقط ايتذاض خ٬ ايطُاع       ☻

٫ ٜٓهط ؾهٌ ٚايسٜ٘ إ٫ داسس       ☻    َا ؼي اغيسضغ٢ غ٣ٛ طايبري☻  ؾِٗ ايط٬ب ايسضؽ إ٫ اغيتأخطٜٔ ☻

مل ٜؿع إ٫ اجملسٕٚ        ☻                               ؾُٗت احملػٓات ايبسٜع١ٝ إ٫ ايتٛض١ٜ  ☻

َٔ اَتشاْات ايجا١ْٜٛ ايعا١َ

 "  ) نع غرل َهإ "إ٫" َع نبطٗا َٚا بعسٖا ( َا ٜعطف ايؿهٌ إ٫ اغيٓكؿٕٛ" •
 " )  نع "إ٫" َهإ غ٣ٛ ٚغرل َا ًٜعّ  ٫ ٜطؾع قسض ا٭َِ غ٣ٛ اغيكًشري"  •

 " ) نع ن١ًُ غرل َهإ إ٫ ٚأعطبٗا َٚا بعسٖا (٫ ٜٓاٍ اؿكٛم إ٫ ا٭قٜٛا٤"  •

 " ) نع "غ٣ٛ" َهإ إ٫ ٚغرل َا ًٜعّ ( ٫ ٜسضى ايٛادب إ٫ اجملسٕٚ"  •
 " ) نع َػتج٢ٓ ٚأعطب٘ ( أسب اغيجكؿري خ٬ ..." •

 رل" َهإ "إ٫" ثِ أعطب "غرل" َٚا بعسٙ (" ) نع "غ َا ٜؿٛظ إ٫ اغيٓانًٕٛ"  •

") نع "غرل" " َهإ " إ٫"ٚانبؽي ن٬ َٔ غرل َٚا بعسٖا ٚبري ايػبب . ايكطا٠٤ تػعس ايٓؿٛؽ بٗا إ٫ ْؿػا تبشح عٔ َتع١ ظا٥ؿ١ •

 اغتدطز َػتج٢ٓ ٚبري ع١َ٬ إعطاب٘  •

 " ٜٚعُٞ ايهدل قاسب٘ عٔ ض١ٜ٩ اؿل ٚجيعً٘ ٫ ٜط٣ إ٫ ْؿػ٘ "                                  إٕ اغيتهدل ٫ ٜهٕٛ إ٫ ؾـيا غًٝـيا ""   

 " إٕ ا٭َا١ْ أزل٢ ؾه١ًٝ , ٫ ٜػتطٝع ظيًٗا إ٫ ا٭قٜٛا٤ "   
صض سٞ "" نٌ ؾذط٠ طياٍ ٖٓسغٞ َػتكٌ َُٚٗا قطعت َٓٗا أٚ غرلت َٔ ؾهًٗا أبطظتٗا اؿٝا٠ ٚست٢ يٛ مل ٜبل َٓٗا إ٫ د 

 ) نع "غرل"  َهإ "إ٫"  ٚأعطبٗا ٚأعطب ا٫غِ ايصٟ بعسٖا ( •

" َا ٜػتؿاض إ٫ شٚٚ ا٭يباب " " َا ٜ٪َٔ بك١ُٝ ايكطا٠٤ إ٫ اغيجكؿٕٛ "                                      

 ) أعطب ا٫غِ ايٛاقع بعس "إ٫" ؼي اؾًُتري ٚبري ايػبب (       
" َا تكسّ ايعإًَٛ إ٫ عا٬َ كًكا "          " َا تكسّ ايعإًَٛ إ٫ عاٌَ كًل "   
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ا٫غِ اغيككٛض ٖٛ ا٫غِ ايصٟ ٜٓتٗٞ بأيـ ٫ظ١َ َؿتٛح َا قبًٗا َجٌ 

ــ ندل٣ ــ قػط٣ ــ عًٝا ــ زْٝا ــ قطع٢  –قت٢ً  –دطس٢  –َطته٢  -َكطؿ٢ –ل٣ٛ  –ؾه٢ً  –ؾت٢  –ٖس٣  –٢َٓ  –َٗا  –ضْا  –ا ضن {َجٌ 

 .}قك٣ٛ ـــ ع٬ ــ سػ٢ٓ ــ َػتؿؿ٢ ــ ًَتك٢ 

}اغيػتؿؿ٢ ؼي ؾطس٢ا ٜاض٠ؾصٖبا إزي ظ,   غ٢ًُ  ٚضأ٣,   َكطؿ٢ أقبٌ{ٜعطب سػب اغيٛقع عطنات َكسض٠ ضؾعا ْٚكبا ٚدطا.  -: إعطاب٘

: َؿعٍٛ ب٘ َٓكٛب ٚع١َ٬ ايٓكب ايؿتش١ اغيكسض٠.} غ٢ًُ{                      : ؾاعٌ َطؾٛع ٚع١َ٬ ايطؾع ايه١ُ اغيكسض٠.}َكطؿ٢{  

 يٝ٘ فطض  ع١َ٬ اؾط ايهػط٠ اغيكسض٠َهاف إ} اغيػتؿؿ٢{         : َهاف إيٝ٘ فطٚض ٚع١َ٬ اؾط ايهػط٠ اغيكسض٠.}اؾطس٢{  

ايتج١ٝٓ أٚ اؾُع. ٚتٴعطف أقٌ ا٭يـ َٔ) اغيكسض أٚ اغيهاضع أٚ ايطغِ(. ع١َ٬َع ظٜاز٠  ايٝا٤( –إشا ناْت ا٭يـ ثايج١ تٴطزٴ إزي أقًٗا ) ايٛاٚ }أ{

  ٘عكا  عكٛ / غٗا  غٗٛ (    : إشا  ناْت ا٭يـ زلا١ٜٚ ) َس ( ؾأقًٗا ٚاٚ َجٌ ) ع٬ عًٛ / ضْا  ضْٛاْتب /

ٚ إشا  ناْت ا٭يـ ي١ٓٝ ؾأقًٗا ٜا٤ َجٌ ) ٖس٣    ٖسٜــ /  تك٢    تكٝــ (   

ٔٔ( ) ايطْٛات( . أقٌ ا٭ف ٚاٚ . َٔ طضْا  –: ضْا )ايطْٛإ َجٌ ٜٵ  ضْٛاص –ٜطْٛ  -ايطْٛ

ٔٔ( )اغيٗٛات(. أقٌ ا٭يـ ٚاٚ . -: َٗا )اغيٗٛإَجٌ ٜٵ }ايطغِ سٝح ضزلت ا٭يـ زلا١ٜٚ{َٔ اغيٗٛ

ٝٵٔ( )اشلسٜات(. أقٌ ا٭ف ٜا٤ . َٔ طٖس٣  -: ٖس٣ )اشلسٜإَجٌ ٖسٜاص. –ٜٗس٣  -اشلسٜٳ

ٝٳإَجٌ ٓٳ ٝٵٔ(  -: ٢َٓ )اغُي ٝٳ ٝٳات( .أقٌ ا٭يـ ٜــــــــا٤اغيٓ ٓٳ ٝٳ١ص.أٚ َٔ    )اغُي َٴٓ .}ايطغِ سٝح ضزلت ا٭يـ ي١ٓٝ{. َٔ طاغيكسض 

 يـ ضابع١ ؾأنجط تكًب إزي ٜا٤ َع ظٜاز٠ ع١َ٬ ايتج١ٝٓ أٚ اؾُع.إشا ناْت ا٭ -}ب{

ٝٵٔ( ) ايٓذٜٛات(. –) ايٓذٜٛإ : ل٣ٛ : َجٌ ٝٵٔ( ) ؾهًٝات(. –: ؾه٢ً : )ؾهًٝإ َجٌ   ايٓذٜٛٳ ٝٳ عًٝا  ) عًٝٝإ / عًٝٝري (  ) عًٝٝات (  ؾهً

ٝٵٔ() َػتؿؿٝات(. -: َػتؿؿ٢:  ) َػتؿؿٝإَجٌ ٝٳ َػتؿؿ

  ع٘ طيع َصنط غاغيا ؼصف ا٭يـ ٜٚـيٌ َا قبًٗا َؿتٛسا َع ظٜاز٠ ع١َ٬ اؾُع .عٓس طي

ٛٵٕ  َجٌ ٝٵٔ (. –: ضنا: ) ايطنٳ ٛٵٕ          ايطنٹ اغيكطَؿري( –َجٌ : َكطؿ٢: ) اغيكطَؿ

 َجٌ : أع٢ً : ) أعًٕٛ ــ أعًري (                َجٌ : أز٢ْ ) أزْٕٛ ــ أزْري (  

تأٌَ ٖصا اؾسٍٚ جيُع بططٜك١ خاق١ ٜج٢ٓ ا٫غِ اغيككٛض ٚ

طيع اغي٪ْح ايػامل طيع اغيصنط ايػامل اغيج٢ٓ أقٌ ا٭يـ َٛقع ا٭يـ ا٫غِ

ع٬

عكا

ثايج١ضنا

 ٚاٚأقٌ ا٭يـ 

٭ْٗا نتبت 

زلا١ٜٚ 

عٴـًٛإ

عكٛإ

ٛٳإ  ٔضنٳ

- - -

- - -

ضنٕٛ

عًٛات

عكٛات

ضنٛات

ؾت٢

ٖس٣

أقٌ ا٭يـ 

٭ْٗا ي١ٓٝ  ٜا٤

ٝٳ إَؾتٳ

ٖٴـسٳٜٳإ

- - -

- - -

ؾتٝات

ٖسٜات
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ٝٳا٢َٕٓ ٓٳ - َٴ - َٴٓٝات -

أع٢ً

َكطؿ٢

َػتؿؿ٢

عـي٢ُ

ندل٣

أنجط َٔ ثايج١
تكًب ٜا٤ 

َباؾط٠ 

 أعًٝإ

َكطؿٝإ

َػتؿؿٝإ

عـيُٝإ

ندلٜإ

 أعًٕٛ

َكطؿٕٛ

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

َػتؿؿٝات

عـيُٝات

ندلٜات

 -:  بعس قطا٤تو يًذسٍٚ ت٬سفي َا ًٜٞ

 طيع َ٪ْح غامل عٓس ) ايٛاٚ أٚ ايٝا٤ ( ثِ ٜعاز ا٭يـ ٚايٕٓٛ أٚ ايٝا٤ ٚايٕٓٛ عٓس ايتج١ٝٓ ٚا٭يـ ٚايتا٤  ا٭يـ ثايج١ تطز إزي أقًٗا إشا ناْت

  ( نُا ؼي ن١ًُ " ضنا" ٚايٛاٚ ٚايٕٓٛ أٚ ايٝا٤ ٚايٕٓٛا٭يـ أ٫ٚ ثِ ْهٝـ ع١َ٬ طيع اغيصنط ايػامل )  عٓس طيع٘ طيع َصنط غامل مصف

  ( أٚ ع٬َات  ا٭يـ ٚايٕٓٛ / ايٝا٤ ٚايٕٓٛ) ضابع١ ؾأنجط ( ؾإْٗا تكًب ٜا٤ زا٥ُا ثِ ْهٝـ ع٬َات ايتج١ٝٓ ) إشا ناْت ا٭يـ أنجط َٔ ثايج١

 (  ا٭يـ ٚايتا٤اغي٪ْح ايػامل )  طيع        
 ٚطيع طيع َصنط غامل ؼصف ا٭يـ أ٫ٚ ثِ ْهٝـ ع١َ٬ طيع اغيصنط ايػامل ) ايٛاٚ ٚايٕٓٛ / ايٝا٤ ٚايٕٓٛ ( ٭يـ أنجط َٔ ثايج١إشا ناْت ا

خاق١ ٚجيُع بططٜك١ٜٚج٢ٓ  ايػاعٞ , ايٓازٟ ( ) ايكانٞ ,َهػٛض َا قبًٗا َجٌ ( أق١ًٝ ؼي ايه١ًُا٫غِ اغيٓكٛم ٖٛ ا٫غِ ايصٟ ٜٓتٗٞ بٝا٤ ٫ظ١َ 

 ا٫غِ اغيٓكٛم إعطاب

  ّبايؿتش١ ايـياٖط٠ ٜٓكب ٚ بايهػط٠ اغيكسض٠ طجي ٚبايه١ُ اغيكسض٠  ؾعؾرل ٜعطب سػب َٛقع٘ ؾ٢ ايه٬ 

.} اغيعتس٢ًٟ سهِ ع , ٚ احملا٢َٳ, ٚاغتسع٢  ايكان٢دا٤ {َجٌ: 

.عٍٛ ب٘ َٓكٛب ٚع١َ٬ ايٓكب ايؿتش١ ايـياٖط٠: َؿ}احملا٢َ{              : ؾاعٌ َطؾٛع ٚع١َ٬ ايطؾع ايه١ُ اغيكسض٠.}ايكان٢{

: اغِ فطٚض ٚع١َ٬ اؾط ايهػط٠ اغيكسض٠}٣اغيعتس{

  .ؼصف ٜا٤ ا٫غِ ؼي سايت٢ ايطؾع ٚاؾط إشا نإ ْهط٠ ١َْٛٓ 

ٍٷ قإض ٖصا {ــ}ٚنًهِ َػ٦ٍٛ عٔ ضعٝت٘ ضإع نًهِ {َجٌ:  ه١ُ اغيكسض٠ ع٢ً ايٝا٤ احملصٚؾ١.: خدل َطؾٛع ٚع١َ٬ ضؾع٘ اي} قاض –ضاع {.}عاز

: اغِ فطٚض ٚع١َ٬ اؾط ايهػط٠ اغيكسض٠.}زاع{            -}إزي ايػ٬ّ بسإع َطضت{َجٌ: 

 تجبت ٜا٤ ا٫غِ ؼي ساي١ ايٓكب , أٚ إشا نإ َعطؾا بأٍ أٚ نإ َهاؾا

 : ؾاعٌ َطؾٛع ٚع١َ٬ ايطؾع ايه١ُ اغيكسض٠.} قا٢َ – يكان٢ا {            .} اغيتِٗ قا٢َ دا٤ {.}ايكان٢ دا٤{َجٌ: 

 : اغِ فطٚض ٚع١َ٬ اؾط ايهػط٠ اغيكسض٠.} قان٢ – ايساع٢ {            .}احمله١ُ قان٢ غًُت ع٢ً {.}إزي ايػ٬ّ ٢بايساع َطضت{َجٌ: 

: اغِ إٕ َٓكٛب ٚع١َ٬ ْكب٘ ايؿتش١ ايـياٖط٠.}احملا٢َ - قاَٝا {.}ّٜٓكط اغيـيًٛ احملا٢َإٕ  {.}ٜساؾع عٔ اغيـيًّٛ  قاَٝا إٕ {َجٌ:

 اخلالصة

 لفٌ دائما عهد مجعٌ مجع مركس ضامل ضواء كاى االضم ثالثيا أو غري ثالثياالضم املكصوز حيرف أ

 عهد التجهية ومجع املؤنح الطامل نسد األلف ألصلًا إذا كاى االضم ثالثيا ونكلبًا ياء دائما إذا كاى غري ثالثي .
 ( فأصلًا ياء .االضم الجالثي إذا كتبت ألفٌ ألفا مجل ) عال ( فأصلًا واو وإى كتبت ياء مجل )يدى
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  تبك٢ ايٝا٤ أٚ تطز ايٝا٤ إشا ناْت قصٚؾ١ َع ظٜاز٠ ع١َ٬ ايتج١ٝٓ أٚ اؾُع: عٓس تج١ٝٓ ا٫غِ اغيٓكٛم أٚ طيع٘ طيع َ٪ْح :

.} قاَٝات ٖ٪٤٫ {. } قاَٝإ ٖصإ {.   } قاّ ٖصا {َجٌ:                .} تايكانٝا دا٤ت {. }ايكانٝإ دا٤ {. }ايكان٢ دا٤{َجٌ: 

 طيع َصنط غاغيا طيع ا٫غِ اغيٓكٛم

  ُع عٓس طيع٘ طيع َصنط غاغيا ؼصف ايٝا٤ ٜٚهِ َا قبًٗا ؾ٢ ساي١ ايطؾع , ٜٚـيٌ َا قبًٗا َهػٛضا ؾ٢ سايت٢ ايٓكب ٚاؾط َع ظٜاز٠ ع١َ٬ اؾ

ٝٵٔ ضأٜت {.}ايكان٢ضأٜت {َجٌ:            ) إٕ ايساعري إزي ايػ٬ّ قبٛبٕٛ ( .    .}دا٤ ايكانٴٕٛ{.}ايكان٢دا٤ {َجٌ:  .}ايكانٝ

 .}إزي ايػ٬ّ ايساعٹريغًُت ع٢ً  {.}٢ إزي ايػ٬ّ ايساعغًُت ع٢ً {َجٌ: 

تأٌَ اؾسٍٚ ايتايٞ

طيع اغيصنط ايتج١ٝٓسايت٘اغيٓكٛماغيجاٍ

 ايساعٞ إزي اـرل قبٛب

 هللؾٌٗ أْت زاع إزي ا

 ؾًهٌ زاع أدط

 ايساعٞ

زاع

زاع

ثابت١ ايٝا٤

قصٚؾ١ ٤ٝااي

قصٚؾ١ ايٝا٤

ايساعٝإ

 /ايساعٝري

زاعٝإ /زاعٝري

ايساعٕٛ / ايساعري

 زاعٕٛ / زاعري

 زاعٕٛ / زاعري

ٜهاؾأ اغيٗتسٟ باؾ١ٓ

ؾًٝتو َٗتس يًدرل

ؾاؾ١ٓ يهٌ َٗتس 

 اغيٗتسٟ

َٗتس

َٗتس

ثابت١  ايٝا٤

 ايٝا٤ قصٚؾ١

قصٚؾ١ ٤ايٝا

 اغيٗتسٜإ

َٗتسٜإ / َٗتسٜري

اغيٗتسٕٚ

َٗتسٕٚ

َٗتسٜٔ

-بعس قطا٤ اؾسٍٚ ت٬سفي َا ًٜٞ :  

 ا بـ ) ايـ  ( أٚ َهاؾا تــيٌ ايٝا٤ نُـــا ٖٞ : ـ إشا نإ ا٫غِ اغيٓكٛم َعطؾ

  ) َٓكٛبا . ٜٚعطب عطنات َكسض٠ ؼي ساي١ ايطؾع ٚاؾط . نإإشا نإ َطؾٛعا أٚ فطٚضا ٚتجبت إشا  ٤ٝاايَهاؾا ؼصف أٚ إشا مل ٜهٔ َعطف بـ ) ايـ

  ْعٝس ٜا٤ اغيٓكٛمْٚهٝـ ع٬َات ايتج١ٝٓ أٚ طيع اغي٪ْح ايػامل آخط ا٫غِ تـيٌ ايٝا٤ نُا ٖٞ ثِ عٓس تج١ٝٓ اغيٓكٛم أٚ طيع٘ طيع َ٪ْح غامل

سصؾت َجٌ ) قاض    قانٝإ     قانٝات ( إشا ناْت قس      

 ٛم طيع َصنط غامل ْهٝـ ع١َ٬ طيع اغيصنط ايػامل َع سصف ايٝا٤ إٕ ٚدست عٓس طيع اغيٓك 

بٓا٤ , قشطا٤ , سػٓا٤.... (قطا٤ , إْؿا٤  ا٫غِ اغيُسٚز ٖٛ اغِ َعطب آخطٙ ُٖع٠ قبًٗا أيـ ظا٥س٠ َػبٛق١ عطؾري أٚ أنجط .َجٌ )

تأٌَ ٖصا اؾسٍٚ. ٜٚج٢ٓ ٖصا ا٫غِ ٚجيُع سػب ْٛع ُٖعت٘      

طيع َ٪ْح غامل طيع َصنط غامل ايتج١ٝٓ ْٛع اشلُع٠ ا٫غِ اغيُسٚز

ابتسا٤ 

ادذلا٤ 

إْؿا٤

ابتسا٤إ أق١ًٝ  

 ادذلا٤إ

إْؿا٤إ ــ إْؿا٤ٜٔ 

ابتسا٤ات

ادذلا٤ات

إْؿا٤ات 

ياء املهكوص ال بد أى تكتب عهد التجهية أو مجع املؤنح الطامل وحترف دائما عهد مجع املركس الطامل . : اخلالصة
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سػٓا٤ 

قشطا٤ 

سػٓاٚإ يًتأْٝحظا٥س٠ 

قشطاٚإ

سػٓاٚات

قشطاٚات

زلا٤ 

ٓـٳا٤  بٹ

ٓـٻا٤   بـٳ

ا٤َؿٻ

َٓكًب١ عٔ ٚاٚ

َٓكًب١ عٔ ٜا٤

َٓكًب١ عٔ ٜا٤

َٓكًب١ عٔ ٜا٤

زلا٤إ / زلاٚإ

ٓـٳا ٓـٳا٤إ / بٹ ٚإبٹ

ٓـٻا ٓـٻا٤إ / بـٳ ٚإبـٳ

ٚإَؿٻا٤إ / َؿٻا

ٓـٻا  ٓـٻا٤ٕٚ / بـٳ ٕٚٚبـٳ

َٕٚٚؿٻا٤ٕٚ/ َؿٻا

زلا٤ات /زلاٚات

بٓا٤ات / بٓاٚات

-: بعس قطا٠٤ اؾسٍٚ ت٬سفي َا ًٜٞ 

 -ُٖع٠ ا٫غِ اغيُسٚز شلا ث٬ث١ أْٛاع : 

ٚتعطف بٛدٛزٖا ؼي ايؿعٌ َجٌ ) ابتسا٤ , ابتسأ ( ؾُٗع٠ ابتسا٤ أق١ًٝ ٭ْٗا َٛدٛز٠ ؼي ايؿعٌ )ابتسأ(  : أق١ًٝ

١ٝ    َٚجٌ ) قطٸا٤ ــ قطأ ( اشلُع٠ أق١ًٝ َٚجٌ ) إْؿا٤ ــ ْؿأ ( اشلُع٠ أقً

ٌأٟ إٔ أقًٗا ٚاٚ أٚ ٜا٤ ٚتعطف بإٔ ايؿعٌ ٜهٕٛ آخطٙ سطف ع١ً                   َٓكًب١ عٔ أق :

ٖتس٣ ــ اختؿا٤ ــ اختؿ٢  (ع٤٬ , عٳ٬ ــ نػا٤ , نػا ــ بٓا٤ , ب٢ٓ ــ اٖتسا٤ , ا –َجٌ ) زلا٤ , زلا 

 ظيطا٤ ــ ظيط ( َجٌ ) سػٓا٤ , سػٔ (خيًٛ آخطٙ َٔ اشلُع٠ َٚٔ سطٚف ايع١ً  ايؿعٌ  ٚتعطف بإٔ : يًتأْٝحظا٥س٠ (

نٝؿ١ٝ تج١ٝٓ اغيُسٚز ٚطيع٘ :

 ـ  إشا ناْت اشلُع٠  أق١ًٝ تجبت نُا ٖٞ ثِ ْهٝـ ع١َ٬ ايتج١ٝٓ أٚ اؾُع :

: إْؿا٤إ , إْؿا٤ٜٔ , إْؿا٤ات (   إْؿا٤: قطا٤إ , قطا٤ٕٚ , قطا٤ٜٔ (      )   قطا٤َجٌ 

  يًتأْٝح ٫بس إٔ تكًب ٚاّٚا ثِ ْهٝـ ع٬َات ايتج١ٝٓ أٚ اؾُعظا٥س٠ إشا ناْت اشلُع٠ 

: قطباٚإ , عكطباٜٚٔ , عكطباٚات ( عكطبا٤هطاٚات (  )هطاٚإ , خهطاٜٚٔ , خ: خ خهطا٤( ) شطاٚإ , قشطاٜٚٔ , قشطاٚات: ق قشطا٤َجٌ  ) 

  ٌتكًب ٚاّٚا ثِ ْهٝـ ع٬َات ايتج١ٝٓ أٚ اؾُع تبك٢ ُٖع٠ نُا ٖٞ ٚ جيٛظ إٔ جيٛظ إٔ إشا ناْت اشلُع٠ َٓكًب١ عٔ أق

ٓا٤ات , بٓاٚات (   َجٌ  ) زلا٤ : زلا٤إ أٚ زلاٚإ /  زلا٤ات , أٚ زلاٚات (   ) بٓا٤ : بٓا٤إ , بٓاٚإ / ب

تسضٜب ع٢ً ا٫غِ اغيُسٚز :

ثٔ ٚ اطيع اؾٌُ ايتاي١ٝ طيعا غاغيا : ــ 

ــ ٖصا بٓا٤ عاٍ ....................................................  ................................ــ قطؿت ظٖط٠ ظيطا٤  ....................

.............................ــ ايػُا٤ ب٬ عُس ..................... .................................................ــ اؾذلٜت نػا٤ دسٜسا ...

 ــ ٖصا ايطايب قطٸا٤ دٝس .....................................................................................................

ٖٛ ا٫غِ ايص٣ ٜسٍ ع٢ً اثٓري أٚ اثٓتري بعٜاز٠ أيـ ْٕٚٛ ؼي ساي١ ايطؾع ٜٚا٤ ْٕٚٛ ؾ٢ سايت٢ ايٓكب ٚاؾط ع٢ً َؿطزٙ اغيج٢ٓ 

 تأٌَ ٖصا اؾسٍٚ

إعطاب اغيج٢ٓا٭َج١ً

ؾاعٌ َطؾٛع ٚع١َ٬ ضؾع٘ ا٭يـ ٭ْ٘ َج٢ٓ  ايسضؽ اغيعًُتإؾطست         ايسضؽ  اغيعًُإؾطح 



47

َؿعٍٛ ب٘ َٓكٛب ٚع١َ٬ ْكب٘ ايٝا٤ ٫ْ٘ َج٢ٓ  أطيٌ َُٓٗا  نتابريٚاؾذلٜٔ طيًٝتري  قكتريقطأت 

 اغِ فطٚض عطف اؾط ٚع١َ٬ دطٙ ايٝا٤ ٫ْ٘ َج٢ٓ   ايككتريبايًصٜٔ قطأتُٗا ٚنصيو  بايهتابريأعذبت 

ٚجيط بايٝا٤ ْٝاب١ عٔ ايهػط٠  ٫سفي اغيج٢ٓ ٜعطب بع٬َات ؾطع١ٝ سٝح ٜطؾع با٭يـ ْٝاب١ عٔ ايه١ُ ٜٚٓكب بايٝا٤ ْٝاب١ ايؿتش١ 

تا ( ٖٓاى نًُات تعطب إعطاب اغيج٢ٓ ٚيهٓٗا يٝػت َج٢ٓ ٭ْٗا يٝؼ شلا َؿطز َٔ يؿـيٗا ٖٚصٙ ايهًُات أضبع نًُات ) اثٓإ , اثٓتإ , ن٬ , نً

تأٌَ ٖصا اؾسٍٚ

إعطاب اغيًشل باغيج٢ٓ ا٭َج١ً 

 َٔ ايط٬ب  اثٓإسهط 

 َٔ ايطايبات  اثٓتإسهط 
ؾاعٌ َطؾٛع ٚع١َ٬ ضؾع٘ ا٭يـ 

َٔ ايهتب  رياثٓقطأت 

َٔ ايككل  اثٓتريقطأت 
َؿعٍٛ ب٘ َٓكٛب بايٝا٤ ع١ًُ ْكب٘ ايٝا٤

اغِ فطٚض عطف اؾط ٚع١َ٬ دطٖايٝا٤  َٔ ايطٚاٜات اثٓترياطًعت ع٢ً َٔ ايهتب  اثٓريقطأت 

لض ن٬ُٖاايطايبإ 

 لض ن٬نُا 

١ ضؾع٘ ا٭يـ تٛنٝس َع٣ُٛٓطؾٛع ٚع٬َ

َبتسأ َطؾٛع ٚع١َ٬ ضؾع٘ ا٭يـ 

لض  نًُٝٗاإٕ ايطايبري 

 ضغب  نًٝهُاإٕ 

تٛنٝس َعٟٓٛ َٓكٛب ٚع١َ٬ ْكب٘ ايٝا٤

 اغِ إٕ َٓكٛب ٚع١َ٬  ْكب٘ ايٝا٤  

 نًُٝٗااطًعت ع٢ً ايهتابري 

ْؿٛظ   بهًُٝٗاايعٌُ ٚايععضي١ 

تٛنٝس َع٣ٛٓ فطٚض ٚع١َ٬  دطٙ ايٝا٤

ٚض بايبا٤ ٚع٬َ٘ دطٙ ايٝا٤ اغِ فط

سأ َطؾٛع ٚع١َ٬ ضؾع٘ ايه١ُ اغيكسض٠ َبتايطايبري لض  ن٬

اغِ إٕ َٓكٛب ٚع١َ٬ ْكب٘ ايؿتش١ اغيكسض٠ ايطايبري لض   ن٬إٕ 

اغِ فطٚض بع٢ً ٚع١َ٬ دطٙ ايهػط٠ اغيكسض٠ايككتري  ن٬اطًعت ع٢ً 

-٫سفي إٔ :

  عؿط٠ " صف َٓٗا ايٕٓٛ يًتدؿٝـ َجٌ "اثٓا عؿط أٚ اثٓتاايعؿط٠ حياثٓإ ٚاثٓتإ إشا ضنبت َع 

   نًتا ص ٫ ٜعطبإ إعطاب اغيج٢ٓ إ٫ إشا أنٝؿتا إزي نُرل ٜعٛز ع٢ً اغيج٢ٓ  ‘طن٬ 
  هٕٛ ًَشك١ باغيج٢ٓ ـنًتا ص إشا مل تهـ إزي نُرل ) أٟ أنٝؿت إزي اغِ ؿياٖط تعطب عطنات َكسض٠ ٫ٚ ت –ط ن٬

 ٢ٓ اغيصنط ٚنًتا يًُج٢ٓ اغي٪ْح ن٬ يًُج 

  اثٓإ يًُج٢ٓ اغيصنط ٚاثٓتإ يًُج٢ٓ اغي٪ْح 
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ٜٚطؾع بايٛاٚ  طيع اغيصنط ايػامل ٖٛ ا٫غِ ايص٣ ٜسٍ ع٢ً أنجط َٔ اثٓري بعٜاز٠ ٚاٚ ْٕٚٛ ؾ٢ ساي١ ايطؾع ٜٚا٤ ْٕٚٛ ٚؾ٢ ساي١ ايٓكب ٚاؾط 

تازي ... تأٌَ اؾسٍٚ ايٚ ٜٓكب ٚ جيط بايٝا٤    

إعطاب طيع اغيصنط ايػامل ا٭َج١ً 

ؾٗط ضَهإ  اغيػًُٕٜٛكّٛ 

ٜعبسٕٚ اهلل نأِْٗ ٜطْٚ٘  احملػٕٓٛ

ؾاعٌ َطؾٛع ع١َ٬ ضؾع٘ ايٛاٚ 

َبتسأ  َطؾٛع ع١َ٬ ضؾع٘ ايٛاٚ

ؾا٥عٕٚ  اجملتٗسٜٔإٕ 

 اغيتؿٛقرينطَت ايسٚي١ 

 اغِ إٕ َٓكٛب ع١ًُ ْكب٘ بايٝا٤

ب٘ بايٝا٤َؿعٍٛ ب٘ َٓكٛب ع١ًُ ْك

اجملتٗسٜٔتكّٛ ا٭ٚطإ ع٢ً أنتاف 

َٔ ايٓاؽ   باجملسٜٔتتكسّ ايسٍٚ 

َهاف إيٝ٘ فطٚض ٚع١َ٬ دطٙ ايٝا٤ 

اغِ فطٚض بايبا٤ ٚع١َ٬ دطٙ ايٝا٤

ؾطٚؾي َا جيُع طيع اغيصنط ايػامل

ٍٕ َٔ ايتا٤ ٚايذلنٝب . إٔ ٜهٕٛ عًُّا غيصنط - 1 ) قُس , احملُسٕٚ (  عاقٌ خا

إشا ناْت أع٬ّ ؿٝٛإ ناـٌٝ ٚاٱبٌ .  ؾ٬ جيُع طيع َصنط غامل )أغا١َ , عط١ٝ , ظيع٠ ( ٫ٚ )عبس اهلل , أبٛ بهط (. ,٫ٚ )٫سل , ٚغابل(       

ٍٕ َٔ ايتا٤ ٚايذلنٝب ,٫ٚ ػيا ٜػت٣ٛ ؾٝ٘ اغيصنط ٚاغي٪ْح , ٚيٝؼ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ٚقؿّا غيصنط - 2  ٬ٕ َؾعٵ٢ًَ , ٫ٚ ػيا ٚظٕ أؾعٌ ؾع٤٬ , ٫ٚ ؾعٵ عاقٌ خا

)أْـ ايٓاق١ , أبٛ نب (. , خيتل باغي٪ْح .ؾ٬ جيُع طيع َصنط غامل ايكؿات َجٌ :)ع١َ٬ , ؾٗا١َ , ْػاب١ ( ٫ٚ   

)ظٚز , أضٌَ , دطٜض ( . ٫ٚ )أعطز , أدطب , أظيط( . ٫ٚ )َطنع , ساٌَ (.   ٫ٚ  

ٓٗا مل تػتٛف ايؿطٚؾي ؾتػ٢ُ ًَشل ظُع اغيصنط ايػامل .ٖٓاى أزلا٤ تسٍ ع٢ً اؾُع , ٚيه-

     ٛسيع٢ٓ أقشاب ( أٚي ( – .يٝؼ شلا َؿطز َٔ يؿـيٗا  .يٝؼ شلا َؿطز َٔ يؿـيٗا ) أيؿاؿي ايعكٛز ) عؿطٕٚ إزي تػعري

  ًٕٖٛيٝػت عًُا غيصنط ٫ٚ قؿ١ ي٘.ؾ٢ٗ )اغِ دٓؼ( ٚ –عاغيٕٛ , أ     ٕٛٓ٢ٖٚ َ٪ْح. (غ١ٓ)َؿطزٖا ٕ عٓس اؾُع ٭تػرلت قٛض٠ اغيؿطز  غ

 ٕٛٓابٔ (.عٓس اؾُع تػرلت قٛض٠ اغيؿطز  -ب (

بٓٛ َكط أقٜٛا٤  -َعًُا ايؿكٌ كًكإ {: ؼصف ْٕٛ اغيج٢ٓ ٚطيع اغيصنط عٓس اٱناؾ١  ًَشٛؿي١{

ٚاٯٕ تأٌَ ٖصا اؾسٍٚ

 إعطاب طيع اغيصنط ايػاملا٭َج١ً 

ا٭ضساّ بعهِٗ أٚزي ببعض  أٚيٛ

نأْٗا أٜاّ  ايػٕٓٛشيط 

َٔ أغ٢ً َا ضيًو اٱْػإ  ايبٕٓٛ

عاَا ع٢ً سطب انتٛبط  ث٬ثَٕٛط 

َبتسأ َطؾٛع ٚع١َ٬ ضؾع٘ ايٛاٚ

ؾاعٌ َطؾٛع ٚع١َ٬ ضؾع٘ ايٛاٚ  

َبتسأ َطؾٛع ٚع١َ٬ ضؾع٘ ايٛاٚ

ؾاعٌ َطؾٛع ٚع١َ٬ ضؾع٘ ايٛاٚ

َؿعٍٛ ب٘ َٓكٛب ٚع١َ٬ ْكب٘ ايٝا٤خ٬م ايؿان١ً ا٭ أٚزي مذلّ 
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 نتابا  عؿطٜٔاؾذلٜت 

َٔ أغ٢ً َا ضيًو اغيط٤ ايبٓريإٕ 

َؿعٍٛ ب٘ َٓكٛب ٚع١َ٬ ْكب٘ ايٝا٤

اغِ إٕ َٓكٛب ٚع١َ٬ ْكب٘ ايٝا٤ 

  غٓريتعًُت ؾ٢ عؿط 

ايععّ ٚايك٠ٛ  أٚزيمٔ َٔ 

ايٝا٤ شيٝٝع فطٚض ٚع١َ٬ اؾط

ايٝا٤ اؾط اغِ فطٚض ٚع١َ٬

عٓس اٱناؾ١ ؼصف ْْٛٗا نُا ؼصف ْٕٛ طيع اغيصنط ايػامل ؾ٢ ساي١ اٱناؾ١ ؾتكٍٛ :  ًَشٛؿي١ :

 0: َٓاز٣ َٓكٛب ايٝا٤ ٚسصؾت ايٕٓٛ يٲناؾ١  ٢ـــــبٓ                            "   اتكٛا اهلل ؼي أعُايهِ  آزّ ب٢ٓ" ٜا 

0: ؾاعٌ َطؾٛع بايٛاٚ ٭ْ٘ ًَشل ظُع اغيصنط ايػامل  ٛــــغٓ                                       0 ببؽي٤ اؿطب غَٓٛجاٍ : َطت 

خ٬ق١ ايكٍٛ

: عٓس اغتدطاز اغيًشل ظُع اغيصنط ايػامل , اعح عٔ إسس٣ ايهًُات اٯت١ٝ 

عؿطٕٚ إزي تػعري  -أضنٕٛ -أًٖٕٛ -بٕٓٛ -غٕٓٛ -عاغيٕٛ -أٚيٛ -

صنط ايػامل , ؾذلؾع بايٛاٚ ٚتٓكب ٚػط بايٝا٢ٖٚ.٤ تعطب إعطاب طيع اغي 

َجٌ ) ٖٓسات , اغيػًُات , ايطايبات , ........ (  َا طيع بعٜاز٠ أيـ ٚتا٤ ع٢ً اغيؿطزطيع اغي٪ْح ايػامل ٖٛ 

 ايهًُات ايت٢ ػُع طيع َ٪ْح غامل 

  غازات ( –غعازات  –أع٬ّ اٱْاخ : َجٌ  ) ٖٓسات            ناتبات (  –عـيُٝات  –قؿات اٱْاخ : َجٌ  ) فتٗسات

  َسضغات ( –َا ختِ بتا٤ ايتأْٝح اغيطبٛط١ : َجٌ  ) ػيطنات   َٗاٚات (  –َا ختِ بأيـ ايتأْٝح اغيككٛض٠ : َجٌ ) ٖسٜات

 ٌقشطاٚات (  –) سػٓاٚات  َا ختِ بأيـ ايتأْٝح اغيُسٚز٠ : َج 

إعطاب طيع اغي٪ْح ايػامل

طيع اغي٪ْح ايػامل ٜطؾع بايه١ُ ٚجيط بايهػط٠ ٢ٖٚ سطنات أق١ًٝ ٚيهٓ٘ ٜٓكب بايهػط٠ أٜها ْٝاب١ عٔ ايؿتش١ ٢ٖٚ ع١َ٬ ْكب ؾطع١ٝ 

ايتايٞ  اؾسٍٚ تأٌَ

اٱعطاب ا٭َج١ً 

 ايطايباتسهطت 

ْادشات  اجملتٗسات

١َ ضؾع٘ ايه١ُؾاعٌ َطؾٛع ٚع٬

َبتسأ َطؾٛع ٚع١َ٬ ضؾع٘ ايه١ُ   

  ايػُاٚاتخًل اهلل 

ْادشات  اجملتٗساتإٕ 

َؿعٍٛ ب٘ َٓكٛب ب٘ ٚع١َ٬ ْكب٘ ايهػط٠ 

اغِ إٕ  َٓكٛب ب٘ ٚع١َ٬ ْكب٘ ايهػط٠   

اغِ فطٚض سئ ٚع١َ٬ دطٙ ايهػط٠  ايطايباتلض نجرل َٔ 

  -اغي٪ْح ايػامل ٭ْٗا ًَشك١ ب٘  ٚيٝػت َٓ٘ ٢ٖٚ : ٖٓاى نًُات تعطب إعطاب 

٫ٚت ا٫دتٗاز َجٌ        أْذي أ٫ٚت خًل            نطَٓا أسيع٢ٓ قاسبات  ن١ًُ أ٫ٚت  -1
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ع٢ً َؿطز  تٚزيؾكست َع٢ٓ اؾُع  ٭ْٗا  (. دٓات ْعُات , عٓاٜات , عطٝات , غعازات  بطنات , ؾطسات ,َانإ َٓ٘ عًُا ع٢ً َصنط أٚ َ٪ْح َجٌ)2

َا نإ َ٪ْجا يؿـيٝا يهٔ ٜسٍ ع٢ً َصنط َجٌ عطؾات  -3

َا ٜسٍ ع٢ً َؿطز َ٪ْح َجٌ أشضعات  -1

٫ سفي ايؿطم بري ايهًُات ايتاي١ٝ : ــ 

 ) طيع َ٪ْح (     بطناتضدٌ قذلّ     ) ًَشل ظُع اغي٪ْح  (    ــ ضَهإ ؾٗط خرل ٚ  بطنات  

ٓٸات   ايؿطزٚؽ ) طيع َ٪ْح (  دٓاتاغي٪ْح       ــ أعس اهلل غي٪َٓري َططب١ َؿٗٛض٠  ) ًَشل ظُع  د

 * ايؿعٌ ايكشٝض: ٖٛ َا خًت أقٛاي٘ َٔ أسطف ايع١ً ) ٚ / ا / ٟ (  ٖٚٛ ث٬ث١ أقػاّ :

)أَط ـ أيـ  ـ أخص ـ أغط ـ غأٍ ـ بسأ ـ ْؿأ ـ أَٔ ـ قطأ (  ٖٚٛ َا نإ أسس سطٚؾ٘ ا٭ق١ًٝ ُٖع٠ َجٌ : اغيُٗٛظ : -1

 اغيهعـ ٖٚٛ ْٛعإ : -2

ٔٸ ـ سبٸ ـ ؾٓو ـ غطٸ ـ ضزٸٸ ـ ٖعٸ ـ ضزٸ  ـ ٖسٸ ( . َهعـ ايج٬ثٞ : ٖٚٛ َا نإ ٚغط٘ ٚآخطٙ َٔ دٓؼ ٚاسس َجٌ : -أ ) ؾسٸ  ـ َطٸ ـ ؿي

ًكٌ ـ قٗك٘ () دًذٌ ـ ؾكؿل ـ خًدٌ ـ غًػٌ ـ عػعؼ ظيعٍ ـ ٖسٖس  ـ ق َهعـ ايطباعٞ : ٖٚٛ َا نإ أٚي٘ ٚثاْٝ٘ َهطضضٜٔ َجٌ:  –ب 

ٖٚٛ َا غًُت سطٚؾ٘ ا٭ق١ًٝ َٔ اشلُع٠ ٚايتهعٝـ َجٌ:  )دًؼ , نتب , يعب , نطب(   ايػامل : -3

 * ايؿعٌ اغيعتٌ : ٖٛ َا نإ ؼي سطٚؾ٘ ا٭ق١ًٝ سطف َٔ سطٚف ايع١ً ٖٚٞ ) ا٭يـ, ايٛاٚ , ايٝا٤ ( ٖٚٛ عيػ١ أقػاّ ٖٞ: 

, دع , ٚ ثبٚ قط ,ٚ قٌ , ٚنع ٚ يس ,ٚ ٚقـ , ٜػط , ٦ٜؼ ٚقـ , ٚعس , ٚظٕ ,ٚظض , ف ع١ً َجٌ : )اغيجاٍ : ٖٚٛ َا نإ أٍٚ سطٚؾ٘ ا٭ق١ًٝ سط -1

 ب (غاٍ ـ عاف ـ َات ـ قاز ـ تاــ  عاز ــ ٍ , غاض , قاّ , باع ـ قاض ـ نإ ـ َاٍ ) قا ا٭دٛف : ٖٚٛ َا نإ ثاْٞ سطٚؾ٘ ا٭ق١ًٝ سطف ع١ً َجٌ :ــ  2

( به٢ ـ َؿ٢ـ  ـ قه٢ ـ َه٢, قه٢ , د٢ٓ , غع٢  , زلا ـ ع٬ ـ غ٬ ـ زْا ـ صيا ـ عسا) زعا  طسطٚؾ٘ ا٭ق١ًٝ سطف ع١ً َجٌ :ايٓاقل : ٖٚٛ َا نإ آخــ 3

) سطؾا ايع١ً َتتايٝإ ( ",  ٣ٚ, ض ٣ٛ, ٖ ٣ٛ, ث ٣ْٛ,  ٣ٛن"سطؾا ع١ً َجٌ : )  ثاْٝ٘ ٚ ثايج٘ (  ٖٛ ايؿعٌ ايصٟ عٝٓ٘ ٫َٚ٘ :ايًؿٝـ اغيكطٕٚ  -4

)سطؾا ايع١ً َؿذلقإ( ", ٚؾ٢ , ٚق٢ , ٚق٢ , ٢ٖٚ , ٚض٣  ٚع٢ , ٢ْٚ"سطؾا ع١ً َجٌ :)أٚي٘ ٚ ثايج٘(  ٖٛ ايؿعٌ ايصٟ ؾا٩ٙ ٫َٚ٘:يًؿٝـ اغيؿطٚم اــ 5

 ؾٓٛع)ضأ٣( ْاقل ٚ)دا٤( أدٛف "ضأ ٣,دا٤"إشا ادتُعت ُٖع٠ ٚسطف ع١ً ؾٓٛع ايؿعٌ َعتٌ َجٌ: ٫سفي إٔ:

 يؿعٌ ْٛعإ : اييت ٜػٓس إيٝٗا اايهُا٥ط 

نُا٥ط غان١ٓ ٖٚٞ ) أيـ ا٫ثٓري , ٚاٚ اؾُاع١ , ٜا٤ اغيداطب١ اغي٪ْج١ (                  نُا٥ط َتشطن١ ٖٚٞ ) تا٤ ايؿاعٌ , ْا ايؿاعًري , ْٕٛ ايٓػ٠ٛ ( 

ايؿعٌ اغيانٞ  ٜػٓس إزي طيٝع ايهُا٥ط َا عسا  " ٜا٤" اغيداطب١ اغي٪ْج١ . -1 ٫ سفي

 ؾٝػٓسإ إيٞ ) أيـ ا٫ثٓري , ٚاٚ اؾُاع١ , ٜا اغيداطب١ , ْٕٛ ايٓػ٠ٛ ( ٚا٭َط أَا ايؿعٌ اغيهاضع

ع٢ً اغيؿعٛيري  تعطب ايهُا٥ط اغيػٓس٠ إيٝٗا ا٭ؾعاٍ ؼي قٌ ضؾع ؾاع٬ّ , عسا أضبع١ نُا٥ط ٖٞ ) ناف اـطاب , ٖا٤ ايػٝب١ , ٜا٤ اغيتهًِ , ْا٤ايساي١ 

( ؾتعطب ؼي قٌ ْكب َؿع٫ّٛ ب٘ .
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 إغٓاز ايؿعٌ ايػامل ٚ اغيُٗٛظ :( 1

ٝٶا أٚ َهاضعٳا أٚ أَطٶا " إيٞ نُا٥ط ايطؾع ايػابك١ ٫ حيسخ ؾٝ٘ ػرل .ـت أٟ  إشا أغٓس ايؿعٌ ايػامل ٚاغيُٗٛظ " غٛا٤ نإ َان

 . ٌزخًتٴ ايؿك         ايؿكٌ .  ايطايبإ زخ٬    ات زخًٔ ايؿكٌ .  ايطايب      زخًٛا ايؿكٌ . ايط٬ب

 إ ٜسخ٬ٕ ايؿكٌ . ايطايب  ايؿكٌ . ط٬ب ٜسخًٕٛاي ت ٜسخًِٔ ايؿكٌ. ايطايبا     .ٌأْت تسخًري ايؿك

 إ ازٵخ٬ ايؿكٌ. ٜا طايب   .ٌٜا ت٬َٝص ازٵخًٛا ايؿك ايؿكٌ .    ت ازخًِٜٔا تًُٝصا .ٌٜا تًُٝص٠ ازخًٹٞ ايؿك

***********************

  . أخصتٴ ايهتب           ايتًُٝصإ أخصا ايهتب  ايهتب . ايت٬َٝص أخصٚا     .ايتًُٝصات أخصٵٕ ايهتب

   . ايتًُٝصإ ٜأخصإ ايهتب . ايت٬َٝص ٜأخصٕٚ ايهتب. ايتًُٝصات ٜأخصٕ ايهتب    . أْت تأخصٜٔ ايهتب

 خصا ايهتب .ٜا تًُٝصا ٕ . ٜا ت٬َٝص خصٚا ايهتب. ٜا تًُٝصات خصٕ ايهتب    . ٜا تًُٝص٠ خصٟ ايهتب

 ( إغٓاز ايؿعٌ اغيهعٻـ :2)

ٝٶا أٚ َهاضعٳا أٚ أَطٶا " إيٞ نُا٥ط ايإشا أ ؾع ايػان١ٓ نُا٥ط ايط, ٚإشا ُأغٓس إيٞ  ٘ؿتهعُٝؾٖو طؾع اغيتشطن١ ايػابك١ غٓس ايؿعٌ اغيهعٻـ " غٛا٤ نإ َان

َجـــــٌ :ؾــــــسٻ . تهعٝـٜبك٢ اي

  . ٌؾسزت اؿب  اؿبٌ. ؾسزْا ٌؾسزٕ اؿب

ايٛيسإ ٜؿسٻإ اؿب ٌ    . ٌا٭٫ٚز ٜؿسټٕٚ اؿب . ٌأْت تؿسِّٜٔ اؿب

اؿبٌ . ٜا ٚيسإ ؾسٻا اؿبٌ . ٜا أ٫ٚز ؾسټٚا ٌٜابٓت ؾِّسٟ اؿب

 ايتػــــٝرل  ٜــــا٤ اغيداطب١   ْـٕٛ ايٓػ٠ٛ  ٚاٚ اؾُاع١   أيـــ ا٫ثـٓري  ايؿاعًريْــا    تـا٤ ايؿاعـٌ  ْـٛعــ٘  ايـؿعــٌ

بسٕٚ تػـٝرل ×     دـًػٔ دـًػـٛا دـًـػـا دـًػـٓا دـًػت غـايــِ دًؼ

بسٕٚ تػـٝرل ػـًـػـري جيًػٔ جيًػٕٛ جيًػإ × × غـايــِ جيًؼ

بسٕٚ تػـٝرل ـػـٞادــً ادًػٔ ادـًػٛا ادـًـػا × × غـايــِ ادًؼ

بسٕٚ تػـٝرل ×     قــطإٔ قــط٤ٚا قــــطأا قـطأْـا قـطأت َُٗٛظ قـــطأ

بسٕٚ تػـٝرل تـكـط٥ـري تكـطإٔ ٜكط٤ٕٚ ٜكــطإٓ ×   ×    َُٗٛظ ٜـكـطأ

بسٕٚ تػـٝرل اقـط٥ـــٞ اقـطإٔ اقـط٤ٚا اقــط٤ا ×   ×    َُٗٛظ اقــطأ

ايـتـػــــٝرل     ب١ٜا٤ اغيداط   ْـٕٛ ايٓػ٠ٛ  ٚاٚ اؾُاع١   أيـ ا٫ثٓري  ْـا ايؿاعًري   تا٤ ايؿاعٌ  ْـٛعـ٘  ايـؿعــٌ

×     َــسزٕ َــــسٸٚا َــــسٻا َــسزْـا َـسزت َهعـ  َــــسٸ
ؾو اٱزغاّ َع تا٤ ايؿاعٌ

ْٚا ايؿاعًري ْٕٚٛ ايٓػ٠ٛ

شيــسٜٔ ضيسزٕ ضيسٕٚ ضيـسإ × × َهعـ  ٜـُــس
ؾـو اٱزغــاّ َــع    

ْــٕٛ ايـٓـػـــــ٠ٛ

َٴــــسٸٟ اَسزٕ ـــسٸٚاَٴ َــــٴسٻا × × َهعـ  َـــس
ؾـو اٱزغــاّ َــع    

ْــٕٛ ايـٓـػـــــ٠ٛ
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 :) َعتٌ ا٭ٍٚ  ( إغٓاز ايؿعٌ اغيجا1ٍ) 

ٝٶا أٚ َهاضعٳا أٚ أَطٶا" ٫ حيسخ ؾٝ٘ تػٝرل  ٚٶا أٚ ٜا٤ٶ ( ٚإشا أغٓس ايؿعٌ اغيجاٍ " غٛا٤ نإ َان إيٞ نُا٥ط  إغٓازٙعٓس  ايؿعٌ اغيجاٍ ٖٛ َا نإ أٚي٘ ) ٚا

َجٌ :  ايطؾع     

       ٚدس        .  ٚدست ايكًِ عًٞ اغيهتب                               . ٚدسْا ا٭ق٬ّ عًٞ اغيهتب                    .ٕٸ ا٭ق٬ّ عًٞ اغيهتب ايبٓات ٚدس

  جيس        . ايٛيسإ جيسإ ا٭ق٬ّ عًٞ اغيهتب              ٫ٚز جيسٕٚ ا٭ق٬ّ عًٞ اغيهتبا٭         .  ٜا ٖٓس , ٌٖ ػسٜٔ ا٭ق٬ّ عًٞ اغيهتب

ٝٶا أٚ َهاضعٳا أٚ أَطٶا " إيــــــٞ ) تا٤ ايؿا عٌ , ْا ايؿاعًري , ايؿعٌ ا٭دٛف ٖٛ َا نإ ٚغط٘ سطف ع١ً , يصيو إشا أغٓس ايؿعٌ ا٭دٛف " غٛا٤ نإ َان

َجٌ :  ْٕٛ ايٓػ٠ٛ( حيصف ٚغط٘.

 اّ  .ق      ُتٴ ضَهإ قٴ   ضَهإ .   ُٓاقٴ  ُٵٔ ضَهإ .قٴايؿتٝات  ّقا       قُت بٛاديب   قُٓا بٛادبٓا ٔٗايطايبات قُٔ بٛادب

ٝٶا أٚ َهاضعٳا أٚ أَطٶا" إيٞ ) أيـ ا٫ثٓري , ٚاٚ اؾُاع١ , ٜا اغيداطب١ اغي٪ْج١( ٫ حيسخ ؾ ػرل أٚ سصف ـ٘ تٝإشا أغٓس ايؿعٌ ا٭دٛف " غٛا٤ نإ َان

أٜتٗا ايؿتا٠ , ٌٖ تكَٛري ضَهإ ٖصا ايعاّ . ا٭٫ٚز ٜكَٕٛٛ ضَهإ               ايٛيسإ ٜكَٛإ ضَهإ .           ٜكّٛ  .        َجٌ :  يٛغط٘.

      ّٜٛك             ايطايبإ ٜكَٛإ بٛدبُٗا            ِٗايط٬ب ٜكَٕٛٛ بٛادبٛادبو  أْتٹ تكَٛري ب

ايؿعٌ ايٓاقل ٖٛ َا نإ آخطٙ سطف ع١ً  ٚخيتًـ ايؿعٌ ايٓاقل عٓس إغٓازٙ إيٞ ايهُا٥ط ؼي اغيانٞ عٔ اغيهاضع عٔ ا٭َط نُا ٜأتٞ :

ايـتـػـــٝرل      ا٤ اغيداطب١ـٜ   ايٓػ٠ٛ ْٕٛ  اؾُاع١ ٚاٚ    أيـ  ا٫ثٓري   ْا ايؿاعًري     ٌـ٤ ايؿاعات   ـٌـؿعـاي

ـــسٕٚ تـػـــٝرلب        -     سٕـٚد  سٚاـٚد  ساــٚد  اـسْـٚد ستـٚد سٳــٳٚٳد

سـصؾـت ايـٛاٚ َٔ  اغيهاضع سٜٔـػ سٕـجي سٕٚـجيسإـجي--    سٴــٹذـٜٳ

طـٔ ا٭َـَ ـت ايـٛاٚصؾـسسٟـد سٕـد سٚاـد  ساـــد --ســــدٹ

ٖٹ  بـــسٕٚ تـػـــٝرل  -     ُٔـٖٚ  ُٛاـٖٚ  ُاـٖٚ  ٓاـُـٖٚ ُتـٖٚ ِٳــٚٳ

ٖٳ ٛٵ بـــسٕٚ تـػـــٝرل        ُريـتٖٛ  ُٜٖٛٔ  ُٜٖٕٛٛ ُٜٖٛإ -     -    ِٴـٜٳ

 بـــسٕٚ تـػـــٝرل  ُٞـاٖٚ  اُٖٚٔ  ُٛاـاٖٚ ُاــاٖٚ -     -    ِـاٖٚ

بـــسٕٚ تـػـــٝرل  -     ُٔـٚغ  ُٛاـٚغ  اـُـٚغ  ٓاـُـٚغ ٚزلت ِٳـٚٳغٴ

ِٴ ٛٵغٴ تـػـــٝرل بـــسٕٚ  تٛزلري  ٜٛزلٔ  ٜٛزلٕٛ ٜٛزلإ -     -    ٜٳ

بـــسٕٚ تـػـــٝرل  ُٞـاٚغ  اٚزلٔ  اٚزلٛا  ُاـاٚغ  -     -    اٚغِ

طـــػــٝٝـتـاي       ا٤ اغيداطب١ـٜ    ٠ٛـٕٛ ايٓػـْ   ٚاٚ اؾُاع١ ـ ا٫ثٓريـأي ْـا ايؿاعًري ٌـتـا٤ ايؿاع ٌـايؿع

قــاٍ

بـاع

قـًـت 

بعـت 

قـًـٓا  

بعـٓا  

قـا٫  

باعـا  

قـايـٛا 

باعـٛا 

قـًـٔ 

بـعـٔ 

-

-

 ًـريايؿاع ْاٚ ايؿاعٌَع تا٤ايؿعٌ  أيـسصؾت 

ػ٠ٛـٓـٕٛ ايـْٚ

ٜكٍٛ

ٜبٝع

-

-

-

-

ٜك٫ٕٛ 

ٜبٝعإ 

ٜكٛيٕٛ 

ٜبٝعٕٛ 

ٔـًـكـٜ 

ٜـبـعـٔ 

ريـتكٛي 

تبٝعـري 

سـطف ايــعــًــــــــ١  صفـس 

 ٠ٛـــــــػـٓـٕٛ ايــع ْــَ   

ٌــق

بــع

-

-

-

-

٫ٛــق  

بـٝعـا  

ٛيٛاـق 

بٝعـٛا 

 ٔـًـق 

بـعـٔ 

ٞـٛيـق 

 بـٝعـٞ 

سـطف ايــعــًــــــــ١  صفـس 

 ٠ٛـــــــػـٓـٕٛ ايــع ْــَ   
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 ( إغٓاز ايؿعٌ ايٓاقل ؼي اغيانٞ.1)

ٕ ايؿعٌ اغيانٞ ايٓاقل َعتٌ )بايٛاٚ أٚ بايٝا٤ ( ٫ حيسخ ؾٝ٘ تػرل عٓس اٱغٓاز َاعسا ٚاٚ اؾُاع١ )ز( .إشا نا -أ

ٝٵٔ * خؿٴٛا * خؿٝا * خؿٝٓا * خؿٝتٴ  َجٌ : * خؿ٢ٳ          *خؿ

اعسا ٚاٚ اؾُاع١ )ز( ., أَا إٕ نإ ضباعٞ أٚ إشا نإ ايؿعٌ اغيانٞ ايٓاقل َعتٌ )با٭يـ( ث٬ثٞ ؾإٕ ا٭يـ تطز إيٞ أقًٗا ) ايٛاٚ أٚ ايٝا٤ ( َ _ب 

أنجط  ؾإٕ ) ا٭يـ( تكًب إيٞ ) ٜا٤ (.. 

ٜسعـٛ   َجٌ : *زعا )ث٬ثٞ(

ٛٳااغي٪َٓإ  *  اهلل        زعْٛامٔ *  اهلل  * زعٛتٴ ٛٵا اغي٪َٕٓٛ *                 اهلل زع ٛٵٕاغي٪َٓات  *         زعٳ  زع

يٓاقل َعتٌ )بايٛاٚ أٚ بايٝا٤ ( عٓس إغٓازٙ إيٞ )ٚاٚ اؾُاع١ (  مصف سطف ايع١ً ْٚهِ َا قبٌ )ٚاٚ اؾُاع١ ( .إشا نإ ايؿعٌ اغيانٞ ا -ز

َٴٛا (            خؿٴٛاَجٌ : * خؿٞ             ٗٴٛ ا(      ) غع٢  غعٴٛا (       ) ض٢َ  ض ْ ٢ْٗ ( 

ٙ إيٞ )ٚاٚ اؾُاع١ (  مصف )ا٭يـ( ْٚؿتض َا قبٌ )ٚاٚ اؾُاع١ ( إشا نإ ايؿعٌ اغيانٞ ايٓاقل َعتٌ )با٭يـ( عٓس إغٓاز -ز

 (        ) زلا   زلٳٛا (    ٛازعٳٳ زعا  )  َجٌ : *         

ًَشـٛؿي١: إشا اتكًت تا٤ ايتأْٝح بايؿعـٌ اغيانٞ اغيعـتـٌ اٯخط با٭يـ سصؾت أيـؿـ٘ َجـٌ: زعٳـتٵ , غٳعٳـتٵ

اغيهاضع أٚ ا٭َط َعتٌ )بايٛاٚ أٚ بايٝا٤ ( ٚأغٓس إيٞ ) أيـ ايجٓري أٚ ْٕٛ ايٓػ٠ٛ ( مل حيسخ تػرل  .ايٓاقل إشا نإ ايؿعٌ  -أ

ٛٵٕ.ايٓػا٤   *  ٜسعٛإ ايطد٬ٕ *  َجٌ : * ٜسعٛ  ٜسع

ٛٳا ٗا ايطايبإ أٜ*  از عٴ            ٕٳ.أٜتٗا ايطايبات  * ازٵع  ازٵعٴٛ

ا قبٌإشا نإ ايؿعٌ اغيهاضع أٚ ا٭َط ايٓاقل َعتٌ )بايٛاٚ أٚ بايٝا٤ ( ٚأغٓس إيٞ ) ٚاٚ اؾُاع١ أٚ ٜا اغيداطب١ ( مصف سطف ايع١ً ْٚهِ َ -ب 

)ٚاٚ اؾُاع١ , ْٚهػط َا قبٌ ٜا اغيداطب١ (.

تسٵعٹري.أْت ٹ *                             ٕٛ ٜسعٴايطداٍ  *    ٜسعٛ  َجٌ : *

ٞٔأٜٓٗا ايطايب١  *         ازعٴٕٛ أٜٗا ايطداٍ *                      از عٴ   ازٵعٹ

ٞ ) ٜا٤ (  .إشا نإ ايؿعٌ اغيهاضع أٚ ا٭َط ايٓاقل َعتٌ )با٭يـ( عٓس إغٓازٙ إيٞ )أيـ ا٫ثٓري أٚ ْٕٛ ايٓػ٠ٛ  (  ْكًب )ا٭يـ ( إي -ز

ٝٵٔ. ايطايبات   * ٜػعٝإايطايبإ *  َجٌ : * ٜػع٢  اغي٪َٓإ خيؿٝإ اهلل       اغي٪َٓات خيؿٝـٔ اهلل           ٜػٵعٳ

ٝٵٔأٜتٗا ايطايبات  * إزي ايٓذاح  اغعٝاأٜٗا ايطايبإ  * اغٵعٳ              .إزي ايٓذاح  اغعٳ

ل َعتٌ )با٭يـ( عٓس إغٓازٙ إيٞ )ٚاٚ اؾُاع١ أٚ ٜا اغيداطب١(  مصف ا٭يـ ْٚؿتض َا قبٌ ايٛاٚ أٚ إشا نإ ايؿعٌ اغيهاضع أٚ ا٭َط ايٓاق -ز

ٕٳ َجٌ : * ٜػع٢     ايٝا٤ . ٛٵ ٝٵٔ * ٜػعٳ ٛٵا  اغٵعٳ                   * تػعٳ * اغعٳٞ * اغعٳ

ايــتــػــــٝـٝــــــــط ا٤ اغيداطب١ـٜ ٕٛ ايٓػ٠ٛـْ ٚاٚاؾُاع١ ٓريـا٫ث ــأي ًريـاعاايؿـْ ٌـايؿاع ا٤ـت ايؿعـٌ

ٕٳـزعٳ  ٛٵاـزٳعٳ   ٛٳاـزٳعٳ ٛٵْاـزٳعٳ ٛٵتٴـزٳعٳ اــزٳعٳ -      ٛٵ
ايؿعٌ إزي ٚاٚ أيــقـًـبت   

ٚسصؾت َع ٚاٚ اؾُاع١  

-      ٝٵٔـغٳعٳ  ٛٵاـغٳعٳ   ٝٳاـغٳعٳ  ٓاـٝٵـغٳعٳ  ٝٵتٴـغٳعٳ غٳعٳ٢
قًبت أيـ ايؿعٌ إزي ٜـا٤   

 ٚسصؾت َع ٚاٚ اؾُاع١ 
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  اَٮ اؾـسٍٚ اٯتــٞ باغيطًٛب 1ؽ

سيـ٤ٌ اؾـسٍٚ ايتـايــــٞ: اقـض( -ٜبٝع -اغـٓـس ا٭ؾعـاٍ) ٚدـس 2ؽ

اغيداطب١ ٜا٤ ايٓػ٠ٛ ْٕٛ   اؾُاع١ ٚاٚ أيـ ا٫ثٓري  ًريـْا ايؿاع  ٌــتا٤ ايؿاع  ايؿعٌ

-ٚدــس

ٜـبـٝع

اقـض

ايــتــػــــٝـٝــــــــطاطب١اغيدا٤ ٜايٓػ٠ٛ ْٕٛاؾُاع١ ٚاٚ ا٫ثٓري ـأي ايؿاعًرياْايؿاعٌ ا٤تٌـايؿع

ريـتسع  ٜسعٕٛ ٜسعٕٛ  ٜسعٛإ -    -    ٛـٜسع
ٗا ٚنِ َا قبًَع ٚاٚ اؾُاع١ ايؿعٌ ٚاٚ ت سصؾ

 ٗاػط َا قبًـٚنٚسـصؾـت َع ٜا٤ اغيدـاطب١ 

ٞــازع   ازعٕٛ ٛاـازع  ٛٳاـازعٴ  -    -ازع 
ٗا ٚنِ َا قبًَع ٚاٚ اؾُاع١  ايؿعٌ  ٚاٚت سصؾ

ٗاػط َا قبًـٚنصؾـت َع ٜا٤ اغيدـاطب١ ٚسـ

 ريـتػع  ريـٜػع ٜػعٕٛ  ٜػعٝإ -    -    ٜػع٢
َع ٚاٚ اؾـُاع١ ٜٚا٤ اغيداطب١ ايؿعٌ  أيـت سصؾ

قًبت إزي ٜا٤ َع أيـ ا٫ثٓري ْٕٚٛ ايٓػ٠ٛ   ٚ

ٞـعـاغ  ريـاغعٛاـاغع ٝاـاغع --عـاغ
ـُاع١ ٜٚا٤ اغيداطب١ َع ٚاٚ اؾ ايؿعٌ أيـت سصؾ

ٚقًبت إزي ٜا٤ َع أيـ ا٫ثٓري ْٕٚٛ ايٓػ٠ٛ  

ْٕٛ ايٓػ٠ٛٚااٚ اؾُاع١أيـ ا٫ثٓريتا٤ ايؿاعٌايؿعٌ

ؾسزت سٻــؾ

َؿـريَؿ٢

اؾٛاـخخاف

ضنٝت ضنٞ

ٛٳاـَللـا

قـايٛااٍـق

ָژ ָ ָژ  ּסکپ� ַ ּסکپּף� َّ یָּף ּסکپּף�ָک�گ  ֿכּף ָپ ּס ַ ּסکگּِף�ּרּת ی�گ ּסکی۹�ּש �ּס� ּסک؟گּף�ָּת ָی�گּהک �ּף
-      ٖٚــبا  ٖٚـب 

-      قـًـت    قـــاٍ 

-        غـُـٕٛ  غـُا 

-ؿيـ٬  ؿيــٌ 

تبـجـري  -        -       ٜبـح 

اَـؿـٛا   -        -       اَـ 

ٜكـهـٝإ   -        -       ٜكهٞ 
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اَٮ اؾـسٍٚ اٯتــٞ باغيطًٛب :   3ؽ

 سـٍٛ اؾـُـٌ ايؿعـ١ًٝ اٯتـٝـ١ إزي دـُـٌ ازلـٝـ١ ٚغـرل َا ًٜـعّ: 4ؽ

..............................................................................................  رل ـٜػع٢ اغيػًُٕٛ إزي اـ -1  

..............................................................................................               ض٢َ ايطؿ٬ٕ ايهط٠  -2  

..............................................................................................         زعا اغيػًُـإ اهلل -3         

إزي اؿل        ) َا ْٛع ايٛاٚ ؼي ايؿعٌ ٜسعٕٛ ٚ أعطب ايؿعًري (  ٜسعٕٛإزي اؿل          اغي٪َٓات  ٜسعٕٛ:  اغي٪َٕٓٛ  5ؽ 

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

:  أْت تػع٢ إزي اـرل      ) ادعٌ ايهُرل يًُؿطز٠ اغي٪ْج١ ٚ ؾُع اٱْاخ ٚ عرل َا ًٜعّ (  6ؽ 

........................................................... طيع اٱْاخ     ............................................ اغيؿطز٠ اغي٪ْج١ 

, َٚـا َـٔ أَـ١ عًـت إ٫     قٜٛـ١  ععضيـ١  ٚخاق١ ؾبابٗا ايـٛاعٞ , ؾًًؿـباب   أبٓا٥ٗا ت٪َٔ أَتٓا أْ٘ ٫ غبٌٝ إزي تكسَٗا ٚاعت٥٬ٗا شض٠ٚ اجملس إ٫ بٓٗه١ 

ٝٻ١ بػٛاعس ٚايكـدل, ؾًُٗـٛا إزي   ٜا بـين َكـط إٔ اؿٝـا٠ نؿـاح, ٚنـِ أَٓٝـ١ ؼككـت بايععضيـ١          اعًُٛاؾ يبٓٝٗا اغيدًكري, ٚادذلا٥ِٗ ع٢ً ايؿسا٥س, ؾت

اجملس ٚايعٌُ ؼككٛا آَايهِ ٚآَاٍ أَتهِ اغيج٢ً .

 أعطب َا ؼت٘ خؽي  -أ

- :َٔ ايؿكط٠ َا ًٜٞ اغتدطز   -ب

ازلّا َككٛضّا , ٚثٓ٘  - 2                                                       ًَشكّا ظُع اغيصنط ايػامل ٚأعطب٘     - 1

ازلٶا َٓكٛقٶا ٚادعً٘ طيعٶا غاغّيا ؼي طي١ً – 3

ـ أزا٠ اغتجٓا٤ ٚ أعطب َا بعسٖا َع شنط ايػبب  4

أدب سيا ٖٛ َطًٛب بري ايكٛغري : - ز

ًَشكّا ظُع اغي٪ْح( . قاسباتاـًل قبٛبات . )اغتبسٍ به١ًُ  قاسبات -

( .اؾذلمَا بري ايعًِ ٚ اؾٌٗ . )نع اغِ ؾعٌ َهإ  اؾذلم -

اعًُٛا ( –نًُيت ) اعت٥٬ٗا انؿـ ؼي َعذُو عٔ  –ٖـ 

 ٚ ـ ٫ ٜطؾع قسض ايٛطٔ إ٫ ؾباب٘ اغيدًكٕٛ   ) نع غرل َهإ إ٫ ٚ أعطبٗا ٚ أعطب َا بعسٖا ( 

ـ  ) ؼُٞ ( أغٓس ايؿعٌ إزي ٜا٤ اغيداطب١ َط٠ ٚ إزي ْٕٛ ايٓػ٠ٛ َط٠ أخط٣ ؼي طيًتٝٓٔ َٔ تعبرلى .  ظ

 ايعكـاب , إٕ ايجـٛاب ٚ  إ٫ اغيٓـاؾكري  ا٭ٚؾـ٢   اؾـعا٤ إزي ططٜل ايطؾاز , ٚغًٝك٢ ايعإًَٛ عٓس ضب ايعاغيري ّٜٛ ايكٝا١َ  اشلازٟاهلل غبشاْ٘ ٚتعازي ٖٛ 

 ايطدٛع إزي ايسٜٔ ؾعػ٢ ضبهِ إٔ ٜطظيهِ , ٧ٜٝٗٚ يهِ َٔ أَطنِ ضؾسّا. – ايؿبابأٜٗا  –ٚإْكاف ؾعًٝهِ  نًُٝٗا دعا٤ ؾٝ٘ عساي١

 -أعطب َا ؼت٘ خؽي :   -أ 

 -:َٔ ايؿكط٠ َا ًٜٞ اغتدطز  -ب

ازلّا ػيسٚزّا  َبٝٓا ْٛع ُٖعت٘ . - 1

 ازلّا َٓكٛقّا  ٚاطيع٘ طيعّا َصنطّا غاغيّا . -2
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ٓ٘ ؼي طي١ً ازلّا َككٛضّا  ٚث -3

أغًٛب ا٫غتجٓا٤ ٚ أعطب اغيػتـج٢ٓ ٚبري ايػبب . -4

 دلٙــــــــخؾع٬ّ ْاغدا ٶ ٚاشنط  - 5

بعس دٗاز طٌٜٛ نس إغطا٥ٌٝ . ........ض سٌ ايط٥ٝؼ ايؿًػطٝين   -ز

 ) نع ًَشكّا ظُع اغي٪ْح ايػامل( .

ٚغرل َا ًٜعّ(  أقبضَهإ  ؾطعبايٓكا٥ض . )نع ايؿعٌ ا٭بٓا٤ َتعـيري  أقبض  -ز 

( ؟تتدصنٝـ تهؿـ ؾ٢ َعذُو عٔ ن١ًُ)  –ز 

 يًؿؿا٤ ". طًبا ايسٚا٤أعطب َا ؼت٘ خؽي :  " أؾطب  -ٖـ 

إٔ يـبعض ايكـٓاعات    ٚيٝؼ غـاف عًـ٢ أٚزي اغيعطؾـ١   إ٫ ق٬ًٝ َٓٗا  تعِ اجملتُعات  ْتا٥ذ٘ا٭ثط ؼي ْٗه١ اجملتُع ٚقس أخصت  أندليًتكسّ ايكٓاعٞ 

. ايعًِأنطاضّا نتًٛخ ايب١٦ٝ , ٚقاّ ايعًِ بأعُاٍ ندل٣ ٱْكاش ايبؿط١ٜ َٔ َهاضٖا ٚغطعإ َا ٜتشكل شيو , ؾٝا يعـي١ُ 

-أعطب َا ؼت٘ خؽي :   -أ

: َٔ ايؿكط٠ َا ًٜٞ اغتدطز  –)ب(  

ازلّا َٓكٛقّا , ٚثٓ٘ – 2           ازلّا َككٛضّا ٚثٓ٘             – 1

 دلٙـــــٚخؾع٬ّ َٔ أؾعاٍ ايؿطٚع ٚاشنط ازل٘  – 3

ـ أغًٛب اغتجٓا٤ ٚ أعطب اغيػتج٢ٓ َع ايتعًٌٝ .  5             ًَشكّا ظُع اغيصنط ايػامل  – 4

َٗصبإ( ن٬ُٖاايطايبري َٗصبإ(        )ايطايبإ  ن٬) –ز 

ؼي اؾًُتري ؟ ن٬َا ايؿطم ؼي إعطاب 

غري عإًَٛ ع٢ً تٛع١ٝ ايط٬ب( اغيسض إٕ) –ز 

ٚغرل َا ًٜعّ . ايطدا٤ أؾعاٍبؿعٌ َٔ  إٕاغتبسٍ        

ن٬ُٖا قشٝض ( . –ل٬ٚإ  –" : ) ل٤٬إ  ل٤٬َج٢ٓ "   -ٖـ 

.   " طيعّا َصنطّا غاغيّا اغيكطؿ٢" , ٚاطيع "ايػاَٞثٍّٔ "  -ٚ 

١ ؼي طيًتري َٔ تعببرلى . ظ ــ أغٓس ايؿعٌ ) َطٸ ( إزي ْا ايؿاعًري ٚاٚ اؾُاع

ؼي ؾًػطري ٜٗتـ ٜا َػًُٕٛ : سصاض إٔ تذلن٢ْٛ ؾطٜػ١ يعكـابات ايػـسض ٚاـٝاْـ١ ايـصٜٔ ٜؿهـطٕٚ َٓـص غـٓري ؼي اشلـسّ ٚايتدطٜـب           ا٭قك٢" اغيػذس 

, ؾٝا يؿس٠ ؽاشيهِ , أٜٔ ق٬ح زٜٓهِ ؟ ". ا٭ْكاضٚايكتٌ ٚبٓا٤ اغيػتٛطٓات ؾٛم 

يؿكط٠ ايػابك١ .أعطب َا ؾٛم اـؽي ؼي ا –أ 

اغتدطز َٓٗا َا ٢ًٜ : –ب 

. ازلا َككٛضا ٚاطيع٘ طيع َصنط غامل .   2. ػيٓٛعا َٔ ايكطف .               1

ٚأعطب٘ .        . ًَشكا ظُع اغيصنط ايػامل3

          . ازلا ػيسٚزا ٚبري ْٛع ُٖعت٘ .   4

................ َٔ زعا٥ِ ايسٜٔ .   أنٌُ سيًشل باغيج٢ٓ ٚأعطب٘ . إٕ اغيػذس اؿطاّ ٚاغيػذس ا٭قك٢ –دـ 

ز ــ ٫ ٜٗإ إ٫ اغيتداشيٕٛ ) نع غ٣ٛ َهإ إ٫ ٚ أعطبٗا ٚ أعطب َا بعسٖا ٚغرل َا ًٜعّ ( 

ًٜعّ (  ٚ ـ ٖصا احملاَٞ ٜسعٛ إزي ايعسٍ        ) ؾعٌ اغِ اٱؾاض٠ ؾُع ايصنٛض َط٠ ٚ ؾُع اٱْاخ َط٠ أخط٣ ٚ غرل َا
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٘ ٫ٚ ق٠ٛ , " ٖصٙ أضنٓا ؾًػطري , زْػٗا بٓٛ قٕٗٝٛ ْٚٗبٛا خرلاتٗا ٚقٛبٛا َساؾعِٗ إزي قًٛب طاٖط٠ , قتًٛا ايطؿٌ زض٠ ٖٚٛ ٜبه٢ , ٚأبٛٙ ٫ سٍٛ ي

ؿـل ا٭بًـر َـٔ ٜٓكـص     ؾٝايطظي١ اهلل , َٔ ي٘ حيُٝ٘ أخص ٜكطر يٝػُع ايكاقٞ ٚايسا٢ْ ن٬ُٖا قطخ١ ايدل٤ٟ , قـ٘ ٜـا يػـإ ايباطـٌ , تهًـِ أٜٗـا ا      

ايهعٝـ ايصيٌٝ ؟ َٔ ٜهع ايًك١ُ ؼي ؾِ اؾا٥ع ؟ َٔ حي٢ُ دػس ايٓشٌٝ َٔ يٌٝ ايدلز ايكاضؽ ؟ َٔ .. ؟ ايكاتٌ أّ ايكتٌٝ ؟ ".

 أعطب َا ؼت٘ خؽي . –أ 

غيصنط ايػامل ٚأعطب٘ ( .ًَشكا ظُع ا –ًَشكا باغيج٢ٓ ٚأعطب٘  –اغتدطز َٔ ايعباض٠ :  ) ازلا َٓكٛقا ٚثٓ٘ ٚاطيع٘ طيعا غاغيا  –ب 

ايكطا٠٤ . أعطب ن١ًُ ) قُس ( ؼي اؾًُتري  قُسبسأ  –ٜكطأ  قُسبسأ  –دـ 

ٜعطف ايٓاؽ ق١ُٝ ايٛسس٠ إ٫ ايكًٌٝ ) نع غرل َهإ إ٫ ٚ أعطبٗا ٚ أعطب َا بعسٖا (  –ز 

, ؾٝايطٚعتُٗـا إشا   َعـا ٭َـ١ تكـسَٗا بـسُْٚٗا     ٜتشكل, ٖٚٝٗات إٔ  ايػعسا٤ٚ ٫ٜعطف قُٝتُٗا إ٫ " إٕ ايعًِ ٚا٭خ٬م نًُٝٗا َٔ أق٣ٛ زعا٥ِ ايتكسّ 

ٚايساعٕٛ إزي ايػ٬ّ ". ايؿهٌا٥تًؿا إُْٗا حيككإ اغيػتكبٌ اغيؿطم , ٚعًُٝٗا ٜهٕٛ بٓا٤ ا٭َِ ٚإيُٝٗا ٜٓػب أٚيٛ 

أعطب َا ؼت٘ خؽي ؼي ايعباض٠ ايػابك١ . –أ 

اغتدطز َٓٗا : –ب 

س٠ ٚأعطب٘ .       ػيٓٛعا َٔ ايكطف يع١ً ٚاس -1

ًَشكا ظُع اغيصنط ايػامل ٚأعطب٘ .           - 2

ازلا َككٛضا ٚآخط َٓكٛقا . -3

" إٕ اجملاٖسٜٔ ن٬ُٖا َٓتكط "  ادعٌ اؾ١ًُ يًُؿطز , ٚغرل َا ًٜعّ . –دـ 

ِٻ ْؿعُٗا " ادعٌ " نًتا " َعطب١ إعطاب اغيج٢ٓ ٚغرل َا ًٜعّ . –ز  " نًتا ٜسٜ٘ غٝاخ ع

ِّ ن١ًُ " بٓا٤ " ؼي طي١ً ثِ بري ؾ٢ أ٣ َاز٠ لسٖا ؼي اغيعذِ . –ٖـ  ث

ٚ ــ سهط اي٬عبٕٛ إزي ايتسضٜب ٚ مل حيهط اؿاضغإ   ) عدل عٔ اؾ١ًُ بأغًٛب اغتجٓا٤ ٚ أعطب٘ ( 

غـ٬ّ َـع ايـٓؿؼ إ٫ بـ٘ , ٚغـطعإ َـا ٜٓطًـل         إزي ايكؿا٤ , ٫ٚ زاعايٓذاح ع٢ً َط ايػٓري , ؾاٱضيإ  أغاغا" أٜٗا ا٭بٓا٤ : إٕ اٱضيإ ٚايعًِ نًُٝٗا 

تأخص بأغباب٘ ؼي نٌ اجملا٫ت ". ايسٚي١ب٘ مٛ َعاضز ايٓٛض , أَا ايعًِ ؾٗٛ ضنٔ ٖاّ يًتكسّ ٚقس طؿكت  اٱْػإ

 اشنط ايػبب . –ايسٚي١ " ايهًُات ايػابك١ ٚضزت ؼي ايؿكط٠ َطؾٛع١  –اٱْػإ  –زاع  –" أغاغا  –أ 

 ايػابك١ َا ٜأت٢ :أخطز َٔ ايؿكط٠  –ب 

ًَشكا ظُع اغيصنط ايػامل ٚأعطب٘  -2ًَشكا باغيج٢ٓ ٚأعطب٘ .               -1

 ازلا ػيٓٛعا َٔ ايكطف ٚاشنط ايػبب . - 4ازلا ػيسٚزا ٚثٓ٘ .                   -3

 ُع اغي٪ْح ضنا شات خًل ٚأزب ص ادعٌ اؾ١ًُ ا٭ٚزي ؾُع اغيصنط ٚايجا١ْٝ ؾ –ط أْت ا٭ع٢ً قسضا  –دـ 

٫ ٜتكسّ اجملتُع إ٫ بايعًِ   ) نع غرل َهإ إ٫ ٚ أعطب َا بعسٖا (  –ز 
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َا غبب ضسٌٝ َايو ٚأغطت٘ إزي بين ؾٝبإ؟:  1ؽ

ؾ٢ قطاض٠ ْؿػ٘ايعٚاز بٗا ,نُا نإ ٜهُط ع٢ً  عتعَ٘ َٔ عسا٠ٚ نٌ َٔ جيط٩ا٭ٕ اؿٝا٠ قس ناقت ب٘ َٓص دٗط عٓذل٠ عب٘ يعب١ً ٚتعًك٘ بٗا َٚا

إسػاغا باغيعط٠ َٔ إٔ ٜعط٢ ابٓت٘ يعٓذل٠ ٚإٕ نإ ؾاضؽ قَٛ٘ ٚساَِٝٗ ٚإٔ ضيعز زَا٤ٙ بسَا٤ عبس .

إزي أٜٔ شٖب َايو ٚأغطت٘ ؟ غياشا أسؼ َايو بايعاض ؟:  2ؽ

 ٕ نإ ابٔ أخٝ٘ ؾساز .شٖب إزي بين ؾٝبإ ٭ِْٗ أقٗاضٙ . ٭ْ٘ غٝعٚز ابٓت٘ يعٓذل٠ بٔ ظبٝب١ ٚإٕ نإ ؾاضؽ قَٛ٘ ٚساَِٝٗ .ٚإ

َا َٛقـ عُطٚ بٔ َايو َٔ ابٔ عُ٘ عٓذل٠ بٔ ؾساز ؟: 3ؽ

ظٜازٔ ٚز أخت٘ َٔ عُاض٠ بنإ أؾس أْؿ١ ٚعسا٠ٚ يعٓذل٠ ؾكس نإ ٜؿهٌ إٔ ٜع

َا َٛقـ عب١ً َٔ اٱقا١َ ؾ٢ عبؼ؟ ٚغياشا ؟ َٚا أثط شيو عًٝٗا ؟َٚا ايص٣ نإ ٜعٜس أغيٗا؟:  4ؽ

,ٚنإ أثط بػببٗاز َٔ قاسباتٗا , ؾ٬ خيًٛ ّٜٛ َٔ خطٚز يًكتاٍ ا١ ؼي عبؼ ٭ْٗا أقبشت  قطب ا٭سازٜح ٖٚسف اؿػَٔ اٱقاَل نٝ ؼيناْت 

٫ٚ إٔ ؽطز يًكا٤ َٔ ٜأت٢ إزي ظٜاضتٗا َٔ قاسباتٗا ٚنإ سعْٗا ٜعزاز عٓسَا تتصنط   شيو عًٝٗا إٔ اْطٛت ع٢ً ْؿػٗا ن٦ٝب١  ٫ تطن٢ بإٔ تعٚض

ُٸا ٶ .َٛقـ عٓذل٠ َٓٗا ٚق ػٛت٘ عًٝٗا ؼي تًو اي١ًًٝ ايت٢ ٖسزٖا بٗسٜت٘ ايس١َٜٛ ؾهعؿت ٚشبًت ْهطتٗا ٚطياشلا ٚاَتٮ قسضٖا نآب١ ٖٚ

 نٝـ اختًـ َٛقـ َايو عٔ ابٓ٘ عُطٚ ٖٚٛ ٜػُع ايٓاؽ ٜٓؿسٕٚ ؾعط عٓذل٠ ؾ٢ عب١ً؟:  5ؽ

 ٜػتطٝع إٔ ٜكاتٌ ايٓاؽ نٌ ّٜٛ خاق١ ٚأِْٗ ٫ ٜؿعًٕٛ أنجط ػيا نإ َايو ٜػتُع يًٓاؽ ٜٓؿسٕٚ ؾعط عٓذل٠ ؼي ابٓت٘ ؾتجٛض أْؿت٘ ٚيهٓ٘ نإ ٫

بايػب ٜؿعً٘ ايعطب ؼي إْؿاز قكا٥س ايؿعطا٤ , ٚيهٔ ٚيسٙ عُطا ٶ نإ ٫ ٜكسض إٔ ضيػو ْؿػ٘ ؾهإ ٫ ضيط بكّٛ ٜتػٕٓٛ بؿعط عٓذل٠ إ٫ بازضِٖ 

 َا اؿٌ ايص٣ اْت٢ٗ إيٝ٘ َايو ؼي َؿه١ً  ابٓ٘ ٚابٓت٘؟:  6ؽ

 ٗاضٙــأقض ايو َٔ شيو نً٘ ٚمل جيس كطدا ٶَٔ ا٭َط إ٫ إٔ ٜعًٔ أْ٘ ئ ٜعٚز ابٓت٘ َٔ عُاض٠ ٫ٚ َٔ غرل عُاض٠ ثِ غازض ايكب١ًٝ َتذٗا ٶ إزي أضأؾؿل َ

ٚأخٛاٍ أبٓا٥٘ بين ؾٝبإ

ٚنض نٝـ نإ  ساٍ عٓذل٠ بعس ضسٌٝ عب١ً ؟:  7ؽ

٫ ًِٜ باؿ٢ إ٫ بري اؿري ٚاؿري يٝكه٢ أضب٘ )ٖسؾ٘( ٜٚٓؿس عٓسٙ بعض ؾعطٙ ٚظاض طًٌ مل ٜطل ايبكا٤ ؼي عبؼ ؾٗاّ ع٢ً ٚدٗ٘ ؼي ايكشطا٤ ؾهإ

عبً٘  ؾ٢ ٚاز٣ اؾٛا٤  ٚقس غاضت عٝٓاٙ ٚاقؿط يْٛ٘ ا٭زلط 

نٝـ ساٍٚ عٓذل٠ ايتدؿٝـ َٔ آ٫َ٘ ؟:  8ؽ

ٚ خياطبٗا ٜٚػذلدع شنطٜات٘ َع عب١ً .نإ يًؿعط زٚضٙ ؼي ايتدؿٝـ عٔ عٓذل٠ ؾكس  نإ ٜصٖب إزي أط٬ٍ زٜاض عب١ً ٚ ٜٓادٝٗا 

َا ايصٟ تصنطٙ عٓذل٠ عٓسَا ٚقـ ع٢ً بكاٜا ايسٜاض ؟ : 9ؽ

تصنط عٓسَا َطنت عب١ً ٚدا٤ يعٜاضتٗا ؾطؾض أبٖٛا ايػُاح ي٘ بط٩ٜتٗا ؾأضغٌ عٓذل٠ أَ٘ إيٝٗا ؾًِ تػُع َٓٗاإ٫ نًُات اؿعٕ . 

  ١ شيو؟مبٳ أسؼ عٓذل٠ سري ْـيط يبٝٛت عبؼ؟ َٚا ز٫زي : 10ؽ

ٜبكٞ َِٓٗ أسسا ٖٚصا ٜسٍ عٓسَا ْـيط إيٝٗا أسؼ ؼي ْؿػ٘ زؾع١ ٭ٕ ٜصٖب إيٝٗا ؾٝٗسَٗا ع٢ً َٔ ؾٝٗا ٜٚطعٔ ؾٝٗا بايطَض ٜٚهطب بايػٝـ ست٢ ٫

٘ٶ .ع٢ً غهب  ٘ ٚؾس٠ سعْ

 ساٍٚ  ؾٝبٛب إٔ خيؿـ َٔ أ٫ّ عٓذل٠ . ٚنض شيو.  : 11ؽ

عاز إزي عٓذل٠ حيٌُ قؿش١ ثطٜس ؾأنٌ عٓذل٠ َع٘ يكُٝات , ثِ سسث٘ بأُْٗا ضيًهإ ا٭ضض نًٗا  ٶ . ٓاض  ٜٚعس ايطعاّ ٚغيا ؾطؽ شٖب ؾٝبٛب يٝٛقس اي
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 نإ يعٓذل٠ ضأ٣ ؾ٢  ا٭َٛاٍ ٚاٱبٌ َٚٔ ضيًهْٛٗا ٚؾ٢ اؿٝا٠ . ٚنض شيو. :12ؽ

, ٜٚكٍٛ ٌٜٚ يٲبٌ َٚٔ ضيًهْٛٗا , ٭ِْٗ ٜػٛقْٛٗا نإ عٓذل٠ ٫ ٜطًب  َٔ ٖصٙ اؿٝا٠ ؾ٦ٝا , ؾٗٛ يٝؼ ؾ٢ ساد١ إزي  ا٭َٛاٍ ٚاٱبٌ ٚقس ؾكس عب١ً  

ٗا ٜٚػٛقْٛٗا غيايو يه٢ ٜعٚدِٗ عب١ً ٚعُاض٠ بٔ ظٜاز , نًِٗ ضيًهْٛ َٗطا ٶ يعب١ً , ؾُػشٌ بٔ ططام ايهٓسٟ , ٚبػطاّ بٔ قٝؼ بٔ َػعٛز ,

" ٌٜٚ يٲبٌ َٚٔ ضيًهْٛٗا " َا ايصٟ زؾع عٓذل٠ إزي ٖصٙ اغيكٛي١؟ :13ؽ 

أَا عٓذل٠ ؾ٬ ضيتًو َٓٗا ؾ٦ٝا .ًو اٱبٌ ٜطُع ؼي ايعٚاز َٔ عب١ً َجٌ َػشٌ بٔ ططام , بػطاّ بٔ قٝؼ ٚعُاض٠ بٔ ظٜاز نإ نٌ َٔ ضي 

عطض ؾٝبٛب ع٢ً عٓذل٠ عطنا ٶ خيل عب١ً .. ٚنش٘ ٚبري ضأٟ عٓذل٠ ؾٝ٘ . :14ؽ

نُا ٜٗطب ا٭غس بؿطٜػت٘ , ؾطؾض عذل٠ شيو ايطأٟ قا٬٥ ٶ : بٌ قاٍ ي٘ أْ٘ يٛ نٓت أْا عٓذل٠ يصٖبت إزي بين ؾٝبإ ٚاْتععت عب١ً َِٓٗ ٖٚطبت بٗا

أشٖب إيٝٗا يهٞ أشضف ايسَع يعًٗا تطن٢ عين 

:َاشا شي٢ٓ عٓذل٠ ٖٚٛ حياٚض ؾٝبٛب ؟ٚغياشا؟ٚغياشا ناز حيػس ؾٝبٛبا؟15ؽ

قاعك١  تٓعٍ ع٢ً ض٩ٚؽ نٌ ايٓاؽ ؾُٝٝتِٗ َٓٗا نٌ ّٜٛ  ٚشي٢ٓ إٔ ٜهٕٛ   عب١ً يرلاٖا قاْعا بٓـيط٠شي٢ٓ إٔ ٜهٕٛ طا٥طا ٶٳٶ ست٢ ٜصٖب إزي

ٜٴبكٹٞ غرل عب١ً, ٭ِْٗ ٜٓـيطٕٚ إيٝ٘ ع٢ً أْ٘ ابٔ ظبٝب١ ا٭١َ ست٢ ٚإٕ ْػب٘ ؾساز إزي عبؼ ,ٚناز حيػس ؾٝبٛبا ع٢ً َا ٖٛ ؾٝ٘ ٭ْ٘ ٫ ٜبازي  ٫ٚ 

نٝـ ٜٓـيط ايٓاؽ إيٝ٘ ,أَا عٓذل٠ ؾُا ظاٍ بعٝس عٔ غعازت٘ .

  كٝك٢ َع ايتٛنٝض؟:َا  غبب ؾكا٤ عٓذل٠ اؿ16ؽ

إ٫ إٔ ٜط٣ عٓذل٠ إٔ غبب ؾكا٥٘ يٝؼ ؼي ايطم بٌ ؼي ايِٖٛ ايص٣ ٜطن٢ ب٘ ايهعؿا٤  أْؿػِٗ ٜٚػذلٕٚ ب٘ نعؿِٗ ؾِٗ ٫ جيسٕٚ َا ضيٝعٕٚ ب٘ أْؿػِٗ

ٜٗبطٛا سئ َجٌ عٓذل٠  ست٢ ٜـيٗطٚا ؾ٢ ا٭عري  أعـيِ َٔ عٓذل٠ .

ِٳ تعذب ؾٝبٛب؟َٚا َٛقـ عٓذل٠ َٔ ؾٝبٛب؟:مبٳ ؾػط ؾٝبٛب شٍ عٓذل٠؟ مب قٛض ؾٝبٛب سب 17ؽ عٓذل٠ يعب١ً ؟َٚ

سٚاّإٔ عٓذل٠ حيؼ ايصٍ ٭ْ٘ حيتاز إيِٝٗ , ٚقٛضاؿب بايكٝس ايصٟ ٜطٛم ضقب١ عٓذل٠ ٖٚٛ ايصٟ جيًب ي٘ ايصٍ  ٚأْ٘ غٝذعً٘ ؼي عبٛز١ٜ ع٢ً اي

٣ تكٝسٙ ب٘ عب١ً , ؾكاٍ ي٘ عٓذل٠ يػت أيَٛو ٜا ؾٝبٛب ,ٚتعذب َٔ قسض٠ عٓذل٠ ع٢ً غؿو ايسَا٤ ٚخٛض اؿطٚب ٚعسّ قسضت٘ ع٢ً ايكٝس ايص

يٮْو ٫ ؼٌُ َجٌ ْؿػ٢ ٚيٛ نإ يو قًب غيا ؼطى إ٫ نُا ٜتشطى قًب٢ .أْت ؽسع ْؿػو ؽسع ْؿػو ست٢ تطن٢ سيا أْت ؾٝ٘ ؾسع٢ٓ ٚؾأ٢ْ.

  :نٝـ ناْت ْـيط٠ ؾٝبٛب يًعبٛز١ٜ ٚيًٓاؽ طيٝعٗا؟18ؽ
٘ َٔ ايٓاؽ ,ٚإشا ْـيط إزي ايٓاؽ ٫ ٜط٣ َِٓٗ أسسا غ٣ٛ عٓذل٠ ٚأَ٘ ٚإخٛت٘ ٚأَا غا٥ط ايٓاؽ ؾٗٛ ٜهطِٖٜٗط٣ إٔ ايعبس ٖٛ َٔ ٜػتُس سطٜت  

ٚخيسعِٗ ٚخيِْٛٗ ٚيٛ اغتطاع ايؿتو بِٗ غيا تطزز 

: َا غبب ٖطٚب ؾٝبٛب َٔ ايكتاٍ ؟19ؽ

ايػبب ؼي شيو أْ٘ ٜبدٌ بٓؿػ٘ ؼي ظيا١ٜ ٖ٪٤٫ ايكّٛ ايصٜٔ ٜهطِٖٗ . 

ض عٓذل٠ بعس ٖصا اؿٛاض؟ َٚا ضأٟ ؾٝبٛب ؼي ٖصا ايكطاض ؟: َاشا قط20ؽ

قطض إٔ ٜصٖب إزي عب١ً ٜتًُل بين ؾٝبإ ٚخيسَِٗ يٝذعًٛٙ قطٜبّا َٔ عب١ً , ٜٚط٣ ؾٝبٛب أْ٘ أظيل ٜػع٢ ٜٚتأمل ٚضا٤ ِٖٚ باطٌ . 

 :قاضٕ بري ؾٝبٛب ٚعٓذل21.٠ؽ

ضؾ٘)ٜطتهب٘ ٜٚؿعً٘(ؾ٢ َٜٛ٘ ٚأْ٘ حي٢ٝ ٜٚتٓعِ ؾُٝا حيػ٘ سكٝك١ ؾ٢ ٜسٙ,  أَا ؾٝبٛب جيس يصت٘ ؾُٝا ٜتصٚق٘ بًػاْ٘ َٚا ًُٜػ٘ بٝسٙ َٚا ٜكا

 عٓذل٠ ؾٝػع٢ ٜٚتأمل ؾ٢ غبٌٝ ِٖٚ باطٌ

َطازؾٗاايه١ًُ َطازؾٗاايه١ًُ 

ْعح

 ٜكٗط 

اْتكٌ

ٜعٚد٘ ابٓت٘

 ٜػُػِ

قساقّا

ٜؿكض×  ن٬ّ غرل َؿّٗٛٓطل ٜ

 َٗطّا
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ايػ٪اٍ ا٭ٍٚ

نٌ ػيا ًٜٞ : ــ ــ ؽرل اٱداب١ ايكشٝش١ ػيا بري ايكٛغري 1

ناْت عب١ً سع١ٜٓ بػبب ) خطبتٗا يعُاض٠ ــ سػس قاسباتٗا ــ تٗسٜس عٓذل٠ شلا ( ــ ضسًت عب١ً إزي ) بين بهط ــ بين تػًب ــ بين ؾٝبإ (           ــ 

 اغيػاي١ ؟ َٚا سذر نٌ َُٓٗا ؟  ٖصَٙاشا نإ ضأ٣ نٌ َُٓٗا ؼي -2

 اغِ ؾاعٌ ٚاغِ َؿعٍٛ ٚاغيكسض ؼي طي١ً . " تهطٖٖٛا " ٖات َٔ ايؿعٌ ايػابل : -3

ايػ٪اٍ ايجاْٞ 

َٔ قا٥ٌ نٌ عباض٠ ػيا ًٜٞ : ــ-أ

............بس َٔ ٜػتُس سطٜت٘ َٔ ايٓاؽ .............    ـــ ايع................    ـــ ٌٜٚ يٲبٌ َٚٔ ضيًهْٛٗا .........نط٠ ...ٖاٖٞ ضنا٥بو سا ــ   

قسٜك٘ عُاض٠( َايو ٜ٪ثط ٭ٕ عُطٚ بٔ  -٭ْ٘ ٜعط٢ ابٓت٘ يعٓذل٠ ابٔ ظبٝب١ -ؾ٢ ابٓت٘ط ايؿع عٓذل٠ نإ ٜٓؿس)٭ٕ  أسؼ َايو بايعاض-ب

ـٵ ساشلا؟ ٖصا نٝـ أثٸط -ز اغيٛقـ ع٢ً عب١ً ؟ قٹ

ؾ٢ تػ١ًٝ عٓذل٠ ٚنض شيو زٚضٙ َاشا شي٢ٓ عٓذل٠ ٖٚٛ حياٚض ؾٝبٛب ؟ أزٸ٣ ايؿعط   -ز 

ايػ٪اٍ ايجايح 

 كشٝش١ ػيا بري ا٭قٛاؽ: ــ  ؽرل اٱداب١ اي ( أ)

أسؼ َايو بايعاض  ) ٭ٕ عُطٚ ٜؿهٌ قسٜك٘ عُاض٠   ــ ٭ْ٘ ٜعطٞ ابٓت٘ ٫بٔ ظبٝب١ ا٭١َ ــ ٭ْ٘ تطى أضن٘ (  ــ        

 ) يٝتعٚدٗا ــ يٝعتصض شلا ــ يٝكاتٌ أخاٖا عُطٚ ( ــ بعس ضسٌٝ عب١ً قطض عٓذل٠  ايصٖاب إيٝٗا    

 ب( إيٞ أٜٔ ضسٌ َايو ٚأغطت٘؟) 

)ز( بعس اعذلاف ؾساز بعٓذل٠ ضأٟ ايبعض, إٔ ايٛقت َٓاغب ٭ٕ ٜؿعٌ عُاض٠ ؾ٦ّٝا. َا ٖصا ايؿ٤ٞ؟ َٚا َدلضاتِٗ يصيو؟  

ايػ٪اٍ ايطابع  

طأص ؽرل ايكشٝض ػيا بري ايكٛغري ؾُٝا ٜأتٞ: ــ

و بٔ قطاز       ـــ نإ بٓٛ ؾٝبإ ) أقسقا٤ ــ أقٗاض ــ درلإ ( َاي   

ـــ نإ عٓذل٠ ٜهطٙ اٱبٌ ) ٭ْ٘ ٫ حيب ؿُٗا ــ ٫ضيتًو َٓٗا ايهجرل ــ ٫ حيب ضنٛبٗا (    

قطب أسازٜح

تٗسٖس

ْؿط٠

أْؿ١

طًٌ

ساٍ يْٛ٘

َبٗٛتّا

ايٛغ٢

اؿٓـل

ايجطٜـس

أشضف 

ايدلٜـ١

ا٭سازٜح قٛض

ؽؿـ

اغيطاز اـطٚز يًكتاٍ

 ندلٜا٤ ٚعع٠

َا تبك٢ َٔ أثاض ايسٜاض ز أط٬ٍ

تػٝـط

٫َّسٖٛؾّا َٚصٖٛ

 اؿـطب

 ايػهب ٚايػٝفي
اغيطاز ايؿت١ ز ثٳطا٥ٹس

 أغٌٝ زَعٞ

ايكشطا٤ ز ايبٳطأضٟ

أغٛاض

أضْٛ

أزؾل 

ٖٛدا٤

ايطم

جيطع

ايػٴٌ

أغدٛ

ع٬ي١

جيؿُو

أٖسٖس غطٚضٙ

أقاضؾ٘

َهإ َٓدؿض )ّ( غٛض

أْـيط

أقب

ؾسٜس٠ )ز( ٖٛز

اؿط١ٜ× ايعبٛز١ٜ 

ٜؿطب

ايكٝس )ز( أغ٬ٍ

أدـٛز

غببّا تت٢ًٗ ب٘

 ٜهًِّؿو

ٝٳٸٔ  ست٢ ٜٗسأ ندلٜا٤ٙأي

أضتهب٘ ٚأؾعً٘
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طبص َا اشلس١ٜ ايس١َٜٛ اييت نإ عٓذل٠ ٜٗسز عب١ً بٗا؟َا ايصٟ أعًٓ٘ َايو بعس إٔ نام ب٘ اغيكاّ؟ 

 ص نطٙ عٓذل٠ ايبكا٤ ؼي عبؼ ؾاػ٘ إيٞ ايكشطا٤. ؾًُاشا؟زط

ص َا اشلس١ٜ ايس١َٜٛ اييت نإ عٓذل٠ ٜٗسز عب١ً بٗاٖـ ط                        َايو ٚابٓ٘؟ ٢ص َا أثط قكا٥س عٓذل٠ ؼي عب١ً عًزط

 ٚغياشا؟: نٝـ نإ َكاّ َايو بٔ قطاز ٚأًٖ٘ ؼي ب٢ٓ ؾٝبإ ؟ 1ؽ
 ايها١ًَنإ َكاَ٘ نطضيّا سٝح ٚدس ؼي دٛاض قٝؼ بٔ َػعٛز ايعع ٚاغيٓع١ ٚاغيط٠٤ٚ 

 : غياشا مل ٜهٔ َايو بٔ قطاز غعٝسّا ٫ٚ ضانّٝا باغيكاّ ؼي ب٢ٓ ؾٝبإ ؟ 2ؽ

ٚحيٌ نٝؿا ع٢ً أقٗاضٙ ؾ٢ ب٢ٓ ؾٝبإ ٭ْ٘ مل ٜٓؼ أْ٘ ضدٌ َٔ عبؼ نام ب٘ اغيكاّ ؼي قَٛ٘ ؾانطط إزي إٔ ٜٗادط بأًٖ٘

 . يو ب٢ٓ ؾٝبإ ٚنض: نإ َايو بٔ قطاز ٜتًٗـ ع٢ً إخٛت٘ ٚأقشاب٘ ؼي عبؼ ٖٚٛ َكِٝ ؼي  3ؽ

ؾٝػأٍ أًٖٗا ؾ٢ شلؿ١ عٔ إخٛت٘ ٚعٔ أبٓا٥ِٗ ٚعٔ أقشاب٘  نإ ٜتٓػِ ا٭ْبا٤ عٔ عبؼ ٚشيو َٔ نٌ قاؾ١ً آتٝ٘ َٔ اؿذاظ إزي ايعطام

 ايٓسّ ٖٚٛ َكِٝ ؼي ؾٝبإ؟ب:غياشا اَتٮ قسض َايو  4ؽ
ي٘ قسضٙ.أٚ ؾػض  أْ٘ تطى ٚطٓ٘ ٚأًٖ٘ َٔ أدٌ عاضض عطض ي٘ نإ أٚزي ب٘ يٛ قدل عًٝ٘

 غياشا ضؾض عُطٚ ايعٛز٠ إزي أضض ايؿطب١ عٓسَا طًب أبٛٙ َايو َٓ٘ شيو ؟ :5ؽ

  .٭ْ٘ نإ ٜطٜس إٔ حيٌ ايعكس٠ اييت بٝٓ٘ ٚبري عٓذل٠
 : نٝـ ْؿأ بػطاّ بٔ قٝؼ ؟ 6ؽ

إيٝٗا ست٢ ضيٗس يٓؿػ٘ ايػٝاز٠ ؼي ؾٝبإ ٠ غاضعقَٛ٘ ع٢ً غعٚؼي قٝس أٚ شلٛ , ؾإشا ععّ  نػا٥ط أبٓا٤ ايػاز٠  ْؿأ َٓعُّا طي٬ّٝ ٜكه٢ سٝات٘

َٚا َٛقـ عُطٚ؟ٚغياشا؟ٚمبٳ ٚعسٙ؟ بٔ َايو ؟ أبػطاّ بٔ قٝؼ عُط مبٳ أخدل :  7ؽ

ٚقس ضسب عُطٚ ب٘ ,غيا نإ بُٝٓٗا َٔ اغيٛز٠,ٚٚعسٙ بإٔ ٜهٕٛ ضغٛي٘ إزي أبٝ٘ َايو . عب١ً اؾ١ًُٝ طًب َٓ٘ ايعٚاز َٔ أخت٘ 

ل َايو بٔ قطاز ع٢ً ظٚاز عب١ً َٔ بػطاّ ؟: غياشا مل ٜٛاؾ 8ؽ

ايعـطب إٔ بػطاّ تكسّ ـطب١ عب١ً ؾًِ ٜػتطع َايو ضزٙ  ٜكـٍٛب إزي زٜاضِٖ , ست٢ ٫ طا٭ِْٗ نٝٛف عٓس ب٢ٓ ؾٝبإ ٫ٚ بس إٔ ٜأتٞ اـ

٫غتهاؾت٘ شلِ

 : َا ايعٗس ايصٟ أخصٙ َايو بٔ قطاز ع٢ً ْؿػ٘ ؟ 9ؽ

 .١ً بطغبتٗاٖٛ إٔ جيعٌ أَط ظٚاز ابٓت٘ عب

: قـ ساٍ عب١ً ؼي ب٢ٓ ؾٝبإ 10ؽ

 ٚاغيًٌ.  ؼؼ ايػطب١ ٚايهآب١ تبه٢ ؾ٢ قباسٗا َٚػا٥ٗا٫ٚ تصٚم يًشٝا٠ طعُا , ناْت سع١ٜٓ با٥ػ١

 : َاشا نإ ضز ؾعٌ عب١ً عٓسَا عطنت عًٝٗا أَٗا تعٚجيٗا َٔ بػطاّ ؟ 11ؽ

  أعطنت عٓٗا غانب١ ضاؾه١ ٚاعتهؿت ؾ٢ كسعٗا 

  شا تػًٌ ؾٝبٛب إزي خ١ُٝ عب١ً ؟: غيا 12ؽ

 عٓ٘.ست٢ ٜط٦ُٔ عًٝٗا ٚخيدلٖا بٛدٛز عٓذل٠ بايكطب َٔ ؾٝبإ ٚأْ٘ قس دا٤ يٝطًب ضناٖا 

  :َاشا نإ ضز عب١ً ع٢ً ؾٝبٛب عٓسَا أخدلٖا بٛدٛز عٓذل٠ بايكطب َٔ ؾٝبإ ؟13ؽ

و ؾكس ْػ٢ٓٝ إْ٘ ٫ ٜكٍٛ ايؿعط إ٫ ؾ٢ ؾه٣ٛ ظَاْ٘ ٚؾ٢ شّ ق٢َٛ .َٚع شيقايت ي٘ ؼي سعٕ أَا نؿاٙ ططزٟ ٚتؿطٜسٟ ؟ أَا نؿاٙ غطبت٢ ٚتعصٜب٢ ؟
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  ٚمبٳ ضز عًٝٗا؟: َاشا طًبت عب١ً َٔ ؾٝبٛب ؟ 14ؽ

ٚقاٍ ؾٝبٛب ئ أغتطٝع ضزٙ عٔ ض٩ٜتو ٜا عب١ً إ٫ إشا اغتطعت إٔ أضز ايػٌٝ  طًبت َٓ٘ إب٬ؽ عٓذل٠ بايعٛز٠ َٔ سٝح أت٢ ٚشيو ٭ٕ ايكّٛ ٜهطْٖٛ٘

 دط٠ اغيٓشسض٠ َٔ ق١ُ اؾبٌ.اغيتسؾل أٚ ايك

 َٚاشا قاٍ بعسعٛزت٘؟ ٗا ؟٥ضدع إزي عب١ً بعس إٔ خطز َٔ خباٖطب ؾٝبٛب ؟ٚغياشا : غياشا  15ؽ

ٚقـ أَاّ عُطٚ يعًو تعطف َٔ أْا ٚتكطف غهبو . أخٝٗا عُط بٔ َايوغهب خٛؾّا عًٝٗا َٔ  بػبب قسّٚ عُطٚ إزي خبا٤ أخت٘ عب١ً ,ٚعاز إيٝٗا

   يص٣ د٦ت إزي ٖٓا ٚػػػت عًٝو ٚأْت تؿتِ أخ٢ ٚتت٢ُٓ ي٘ اشل٬ى ٚأْا ايص٣ زخًت خبا٤ أختو ؾاقطف غهبو إزيٸ ؾأْا أععٍ.ؾأْا ا ,إزيٸ أْا

َطازؾٗاايه١ًُ َطازؾٗاايه١ًُ 

اغيٓع١

عاضض

ٜتٓػِ 

أؾه٢ بطأٜ٘

أسط٣

َاثٌ

أَكت٘

أٚضزٙ اغيٗايو

حيذِ

غدٝؿ١

 ايعع٠ ٚايكـ٠ٛ
ٖا٥ٌ َٚاْع )ز( عٛاضض

ػٗاٜتًُ

باح ب٘ ٚأخدل

أسل ٚ أدسض

ٚاقـ

 أبػهـ٘

 أًٖه٘
 ضيتٓع

تاؾ١ٗ نعٝؿ١

ٜٓهت ا٭ضض

كسعٗا

آيٝت

٫ ٜؿتأ

ًٜٗر بصنطى

تكطٜع٘

تٗاْؿٗا

ٜػٌ سكسى

أْساز

ايـيًِٝ

 ٜٓبؿٗـا
َٳدٳازٹع سذط٠ َْٛٗا ز 

أقػُت ٚأخصت عٗسّا

٫ ٜعاٍ )ٜػتُط(

ٜٛيـع ب٘

 تأْٝب٘ ٚيَٛ٘

ٝٸأَٖا يًبها٤  تٳٗ

 سضىخيطد٘ َٔ ق
 أَجاٍ ٚأقطإ ّ ْس

شنط ايٓعاّ ز ؿيًُإ

ايػ٪اٍ ا٭ٍٚ

 : ــ َٔ قا٥ٌ نٌ عباض٠ ػيا ًٜٞ –أ 

نًِٗ ٜت٢ُٓ إٔ ٜطاٙ َعؿطا بايذلاب ....................... ـــ       ــ ٌٖ يعب١ً ؾإٔ آخط ؼي بين ؾٝبإ ...............   

 ؾٝبإ ؟ غياشا نإ َايو سعٜٓا َٔ اٱقا١َ ؼي بين – ب

َا َٛقـ َايو َٔ ظٚاز عب١ً يبػطاّ ؟ ٚغياشا ؟-دـ 

 غياشا مل ٜهٔ َايو غعٝسا؟ ٚمب ناْت ؼسث٘ ؾػ٘؟-ز 

طًب٘؟ اّ بٔ قٝؼ؟ َٚاشا طًب َٔ عُطٚ؟ َٚا َٛقـ عُطٚ َٔطَاشا تعطف عٔ بػ -ٖـ 

    عٌ غيا ٜأتٞ: -ٚ 

ضؾض َايو إٔ ٜعٚز ابٓت٘ إزي بػطاّ -1

أخت٘ بعٓذل٠. ضؾض عُطٚ ظٚاز -2

ايػ٪اٍ ايجاْٞ 

 " أ  ( اخذل اٱداب١ ايكشٝش١ ػيا بري ا٭قٛاؽ :

ايصٟ نإ بساخٌ خ١ُٝ عب١ً ٖٛ ) ؾٝبٛب ــ عٓذل٠ ــ  بػطاّ (         ــ 

 ـــ قطض َايو بٔ قطاز ) قتاٍ عٓذل٠ ــ قبٍٛ ظٚاز عٓذل٠ َٔ عب١ً ــ ايعٛز٠ إزي عبؼ (

ضأٜإ كتًؿإ ؼي ظٚاز عب١ً َٔ بػطاّ . ٚنض شيو .نإ) يعُطٚ ( ٚأبٝ٘ ) َايو (  –ب
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:"يكس آيٝت ع٢ً ْؿػٞ إٔ أدعٌ أَطٖا يٓؿػٗا" ؟ٚايسٙغياشا غهب عُطٚ عٓسَا قاٍ  –دـ

, ثِ اشنط غياشا سسثت٘ ْؿػ٘ بايعٛز٠ إيٝٗا .   زٜاضٙٚنض غط ضسٌٝ َايو بٔ قطاز عٔ -ز

 ايػ٪اٍ ايجايح

:ايكشٝش١ ٚ عباض٠ )خطأ ( أَاّ ايعباض٠ اـاط١٦ ؾُٝا ًٜٞ نع ع١َ٬ ) قض ( أَاّ ايعباض٠  أ  (

)     (   ــ ضؾض َايو ظٚاز عب١ً َٔ بػطاّ ٭ِْٗ خاضز زٜاضِٖ  )    (        ــ طًب عُطٚ َٔ بػطاّ ططز عٓذل٠ َٔ بين ؾٝبإ   

)    (        ــ نإ عٓذل٠ ٜطٜس يكا٤ عب١ً يٝعتصض شلا             )     (   ــ ؾهط َايو ؼي ايعٛز٠ إزي قَٛ٘       

 َا َٛقـ عب١ً َٔ خدل ف٧ عٓذل٠ إزي بين ؾٝبإ ؟ ب ( 

 َٚا ضأ٣ ايسٜٔ ؾٝٗا ؟ دـ ( تعاجل ايؿكط٠ َؿه١ً ادتُاع١ٝ ؾُا ٢ٖ ؟

ب ( َٔ اغيتشسخ ؾ٢ ايعباض٠ ايػابك١ ؟ ٚإزي َٔ ٜٛد٘ سسٜج٘ ؟ َٚا زٚاؾع شيو اؿسٜح ؟

 دـ ( َا ايطغاي١ ايت٢ نإ حيًُٗا ؾٝبٛب يعب١ً ؟ 

: نٝـ قهت س١ً )قٝؼ بٔ َػعٛز( يًٝتٗا ؟ٚ غياشا؟1ؽ

٠ , سٝح أعًُ٘ عُطٚ بٔ َايو بكسّٚ عٓذل٠ ٚظٜٔ ي٘ اـطٚز يًكا٥٘.:قهتٗا ؾ٢ قًل ٚانططاب ٭ْٗا عًُت غطٚز بػطاّ يًكا٤ عٓذل

 : َاشا تعطف عٔ بػطاّ ؟ٚنٝـ ْؿأ ؟ ٚغياشا خاؾٛا عًٝ٘ َٔ يكا٤ عٓذل٠؟2ؽ

سي٬ ؾت٢ ٚسٝسا ْؿأ َ عًٝ٘ , ؾكس نإ شلا أَرل ايكّٛ بعسٙ ,ٚناْت أَ٘ ؽافنإ بػطاّ ؾاضؽ ؾٝبإ ٚؾتاٖا ٚنإ أبٛٙ حيطم ع٢ً بكا٥٘ يٝهٕٛ 

, ؾًِ  خٛف إٔ ٜؿب ايؿت٢ ططٜا نعٝؿاست٢ نطٙ أبٛٙ تسيًٝ٘ ٚغهب عًٝٗا ٭ْٗا ناْت تٓؿ٦٘ بري ايٓػا٤ ٚايؿتٝات , ِٖٚ قٝؼ إٔ ٜٛقع بٗا ٚب٘ 

ؾٝبإ ايكٝس ٚايػعٚ ست٢ ؾب ؾاضغا باضعا ؾًُا عاز إزي  ؾأخص خيطز َع ؾتٝاِْٗ إزي بعجت ب٘ إزي أخٛاتٗا ؾ٢ شيِٝحيُٝ٘ َٔ غهب أبٝ٘ إ٫ إٔ 

عٓذل٠ يٝؼ نًكا٤ ايؿطغإ  تهؿؿت ؾطٚغٝت٘ ٚقاضٚا ٜٗتؿٕٛ بازل٘ نًُا أغيت بِٗ ْاظي١ , ٚخاؾٛا عًٝ٘ َٔ يكا٤ عٓذل٠ ٭ٕ يكا٤

 : َا اـدل ايصٟ أؾعع قٝؼ بٔ َػعٛز؟ َٚاشا ؾعٌ ٱْكاش ابٓ٘؟3ؽ

ٓعاٍ عٓذل٠, ٚأغطع ٖٛ ٚعبٝسٙ ٜبشجٕٛ ؼي نٌ أضدا٤ ايكشطا٤ زخٌ ايؿعع ٚاـٛف ْؿؼ قٝؼ بٔ َػعٛز عٓسَا عًِ بإٔ ابٓ٘ ا٭ندل بػطاّ قس شٖب ي

يعًِٗ ًٜشكٕٛ ب٘ ؾُٝٓع٘ عٔ َٛاد٘ شيو ايؿاضؽ اغيدٝـ ايصٟ عطف اؾُٝع إٔ َٛادٗت٘ َٛت ٫ َؿط َٓ٘ 

 : غياشا ضؾض)قٝؼ بٔ َػعٛز( خطٚز )عُطٚ بٔ َايو(َع٘ يًبشح عٔ بػطاّ؟ َٚا ايص٣ ععّ عًٝ٘ إشا عاز إزي َٓاظي٘؟4ؽ

قٝؼ بٔ َػعٛز ؼي ؾ٤ٞ َٔ ايعٓـ خطٚز عُطٚ بٔ َايو َع٘ يًبشح عٔ بػطاّ ٚشيو ٭ْ٘ ٖٛ ايصٟ ظٜٔ يبػطاّ اـطٚز يًكا٤ عٓذل٠ . ععّ ع٢ً  ضؾض

ضز دٛاض َايو ٚأًٖ٘ ست٢ خيطدٛا عٔ قَٛ٘, تؿا٩َا َِٓٗ, ؾكس ناز إٔ ٜهٝع َٓ٘ ابٓ٘ بػببِٗ .

 نٝـ عطف قٝؼ سيهإ ابٓ٘؟:غياشا نإ َٔ ايكعب تعكب بػطاّ ؼي ايكشطا٤؟ 5ؽ

قدط١ٜ قًب١ ٜكعب تتبع ا٭ثط ؾٝٗا, ست٢ إٔ ايٓٗاض اْتكـ ٚمل ٜػتطع قٝؼ َٚٔ َع٘ َٔ ا٭ضض يكس نإ غعِٝٗ ٚضا٤ بػطاّ بط٦ٝا ؾكس ناْت 

 أبٓا٤ ايكب١ًٝ إٔ ٜكًٛا إزي بػطاّ ؾكس نإ ٜعٛز ايعبٝس ٚاسس تًٛ اٯخط زٕٚ إٔ جيسٚا ي٘ أثط. 

ًٜٛح بجٝاب٘ ؼي اشلٛا٤ َٔ بعٝس, ؾأغطع قٝؼ َٚٔ َع٘ إيٝ٘ , ؾكاٍ ايعبس أبؿطٚا بػ١َ٬  عاز أسس ايعبٝس َػطعاض بكًٌٝ قبٌ إٔ ٜٓتكـ ايٓٗا

بػطاّ , ٚض٣ٚ شلِ َٛقعت٘ َع عٓذل٠ ٚنٝـ إٔ عٓذل٠ قس عؿا عٓ٘ ٚمل ٜكتً٘.

 : َا ايصٟ ؿيٓ٘ قٝؼ عٓسَا عًِ بػ١َ٬ ابٓ٘ ؟ ٚغياشا؟6ؽ

 غيا َٔ َٛاد١ٗ عٓذل٠ إ٫ إشا قتٌ عٓذل٠. اذل٠ ٚقتً٘, ؾُٔ ايكعب إٔ خيطز أٟ ؾاضؽ غؿئ بإٔ بػطاّ اْتكط ع٢ً عٓ
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:نٝـ بسأت َباضظ٠ بػطاّ ٚعٓذل٠؟ ٚنٝـ دطح عٓذل٠؟7ؽ

اٍ, يكتشٖب بػطاّ إزي عٓذل٠ ٚزعاٙ إزي َٓاظيت٘, ٚيهٔ عٓذل٠ ساٍٚ إٔ ٜطزٙ ٜٚكٓع٘ بأْ٘ مل ٜأت إيِٝٗ َػرلا ٫ٚ عسٚا , ٚيهٔ ايؿت٢ أقط ع٢ً ا

ٚأقبٌ ع٢ً عٓذل٠ ؾاٖطا ضق٘, ؾًِ جيس عٓذل٠ َؿطا َٔ َٛادٗت٘, ٚيهٓ٘ انتؿ٢ بايسؾاع عٔ ْؿػ٘ زٕٚ إٔ ٜكٝب بػطاّ بػ٤ٛ.

ظطح عٓذل٠ , ؾكاٍ   بػطاّ َؿتدطا بٌ د٦ت أطًب  ؼي شضاع٘ , ؾكاٍ يبػطاّ أمل تهتـاقتكط عٓذل٠ ع٢ً ايسؾاع عٔ ْؿػ٘ ؾكؽي, ػيا أز٣ ؾطس٘ 

ع٢ً غٓإ ضقٞ ضأغو ٭عٛز ب٘

:غياشا انتؿ٢ عٓذل٠ باغيساؾع١ عٔ ْؿػ٘ ٚمل ٜكه٢ ع٢ً بػطاّ؟ ٚنٝـ اْٗعّ بػطاّ ؼي اغيط٠ ا٭ٚزي؟8ؽ

 ًَو عٓذل٠ غهب٘, ٚمل حيب قتٌ بػطاّ ٚعب١ً َك١ُٝ ؼي بين ؾٝبإ , ٚمل ٜٚطغب إٔ ٜعٛز إزي عبؼ زٕٚ إٔ ٜط٣ عب١ً ؾٝعتصض شلا ٜٚطًب عؿٖٛا

عٓذل٠ إٔ ٜسؾع ايؿت٢ بعز ضق٘, ؾػكؽي ع٢ً ا٭ضض ٚٚقـ عٓذل٠ ع٢ً ضأغ٘ بػٝؿ٘ . ؾٓـيط إيٝ٘ بػطاّ غانٓا ٜتٛقع طع١ٓ  أثٓا٤ اغيباضظ٠ اغتطاع

ْاؾص٠ ؼي قسضٙ أٚ نطب١ تكطع ضأغ٘ ؾتكهٞ عًٝ٘. ٚيهٔ عٓذل٠ تطن٘ ٚقاٍ ي٘ قِ اغتأْـ قتايو إشا ؾ٦ت.

قتاٍ بػطاّ يعٓذل٠؟:َا ايصٟ زؾع بػطاّ ٫غت٦ٓاف ايكتاٍ ضغِ ٖعضيت٘؟ َا غبب 9ؽ

قاّ بػطاّ جيُع ْؿػ٘ ٖٚٛ ساْل غانب ٜعٜسٙ اـذٌ ع٢ً ايٓعاٍ .

ٜسؾع بػطاّ يكتاٍ عٓذل٠ ٭ْ٘ ٜـئ بإٔ عٓذل٠ ٖٛ اؿادع بٝٓ٘ ٚبري ايٛقٍٛ يعب١ً ؾًٛ قتً٘ ؾػٛف ٜتعٚز َٔ عب١ً.

:مبٳ ؾػط بػطاّ عؿٛ  عٓذل٠ عٓ٘ ؟10ؽ

ٜؿتدط بري ايعطب بأْ٘ عؿا عٔ بػطاّ ٚأشي٘, ٚيهٔ عٓذل٠ تطن٘ ٚقاٍ قِ ؾأنٌُ قتايو إشا ؾ٦ت.ؿئ بػطاّ إٔ عٓذل٠ عؿا عٓ٘ ٭ْ٘ ٜطٜس إٔ 

: نٝـ ناْت اغيٛاد١ٗ ايجا١ْٝ َع عٓذل٠ ؟ ٚنٝـ اْتٗت؟ٚمبٳ بطض بػطاّ ٖعضيٓ٘؟11ؽ

اْتٗت أٜها بٗعضي١ بػطاّ سٝح اغتطاع ناْت اغيٛاد١ٗ ايجا١ْٝ َجٌ ا٭ٚزي , حياٍٚ بػطاّ إٔ ٜكتٌ عٓذل٠ ٜٚهتؿٞ عٓذل٠ باغيساؾع١ عٔ ْؿػ٘, ٚ

بإٔ عٓذل٠ قس خسع٘ ٚأْ٘ اْٗعّ ٭ْ٘ ٜعطف  ٚ ٜط٣ بػطاّعٓذل٠ إٔ ٜسؾع٘ عٔ ؾطغ٘ ٚقاٍ أٜػطى إٔ أقطع ضأغو ست٢ ٫ أؾتدط بإش٫يو أَاّ ايعطب.

ع٢ً عٓذل٠.بإٔ عٓذل٠ ٫ ٜطٜس قتً٘ , ٚيٛ عطف بإٔ عٓذل٠ حيطم ع٢ً قتً٘ ٫غتُات ؼي ايكتاٍ ؾاغتطاع إٔ ٜكهٞ 

 بػرل يػاْ٘. ؾًُاشا؟: ٜط٣ عٓذل٠ إٔ بػطاّ ٜٓطل 12ؽ

ٚابٓ٘٭ٕ بػطاّ نإ ٜكٍٛ  ْؿؼ َا نإ ٜطززٙ عُطٚ بٔ َايو , بإٔ عٓذل٠ ٜطٜس إٔ ٜتؿطف بايعٚاز َٔ اب١ٓ َايو اب١ٓ قطاز, ؾه٬ عٔ ضؾض َايو 

عب١ً ي٘. ظٚاز

٠؟: غياشا ضؾض بػطاّ اغت٦ٓاف ايكتاٍ؟ َٚاشا ؾعٌ عٓذل13ؽ

ضؾض بػطاّ اغت٦ٓاف ايكتاٍ , ٚقاٍ َٓهػطا أتطٜس إٔ ٜػدط ايٓاؽ َين , ؾٝكٛيٕٛ أْو عؿٛت عين َطتري ثِ أغتأْـ قتايو.

ٖٚٓا أَط عٓذل٠ أخاٙ ؾٝبٛب بإٔ ٜؿس ٚثام أغرلٙ, ؾأغطع ؾٝبٛب ؾؿس ٜسٜ٘ ٚقسَٝ٘ باؿباٍ.

: َٔ أٜٔ عطف ايعبس تًو ايكك١؟ َٚاشا ؾعٌ قٝؼ بعسَا زلعٗا؟ 14ؽ

زلعٗا ايعبس َٔ ؾٝبٛب, ٚعٓسَا زلعٗا قٝؼ أَط ايعبس ؼي عبؼ إٔ ٜػرل أَاَِٗ يٝأخصِٖ إزي سٝح ٜكِٝ عٓذل٠ .

: نٝـ اغتكبٌ عٓذل٠ قٝؼ بٔ َػعٛز؟ 15ؽ

ضسب عٓذل٠ بكٝؼ بٔ َػعٛز , ٚأزخً٘ إزي خ١ُٝ ابٓ٘ ٚقاٍ ي٘ بإٔ حيٌ ٚثاق٘ بٓؿػ٘, ٚتطنُٗا يٝعطف قٝؼ َا سسخ 

 اّ قٝؼ بٔ َػعٛز يعٓذل٠؟:َا َـياٖط إنط16ؽ 

 َسٸ إيٝ٘ ٜسٙ ؾانطا ٚقاٍ ي٘ أؼب إٔ تهٕٛ نٝؿٞ؟ ؾكبٌ عٓذل٠ ٚغاض اؾُٝع إزي سٝح َٓاظٍ قٝؼ بٔ َػعٛز, ٚأَط قٝؼ بإٔ تعس ٚي١ُٝ عـي١ُٝ

يًهٝـ ايهطِٜ.
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َطازؾٗاايه١ًَُطازؾٗاايه١ًُ

ؼاشض

ٜؿب

َتذُٗا

أغيت بِٗ ْاظي١

تـسأزأ

اؾعع

قطٜـع

ثهًت٘

ضٜطأغا

ٜتعكبٕٛ

تأَٔ× ؽاف 

ٜٓؿأ

عابؼ ايٛد٘

أقابِٗ َهطٚٙ

 تسسطز

ايكدل× اـٛف ٚايهعـ 

ططٜض ع٢ً ا٭ضض

 ؾكست٘

ع٬َات ٬ََٚض ايٛد٘

ٜتتبعٕٛ

سلًت٘

ػع

٥٫صّا

ٜٛغـٌ

ايؿ٠٬

تتهبـس

أٚثل

غط٠

طاٚي٘

َػرلّا

ضزا٩ٙ ز ؾٹُاٍ

تكطع

٫د٦ّا ٚقتُّٝا

 ٜتعُل

ايكشطا٤ )ز( ايؿًٛات

تتٛغؽي

ِّس أق

 غؿ١ً

باضاٙ َٚاطً٘

َعتسّٜا

ايػ٪اٍ ا٭ٍٚ

: ــ  اخذل اٱداب١ اغيٓاغب١ ػيا بري ايكٛغري ؽ: 

ــ عطف قٝؼ بٔ َػعٛز َهإ ٚيسٙ َٔ  ) ؾٝبٛب ــ عُطٚ بٔ َايو ــ اسس ايعبٝس (     

عٛز ــ  نإ بػطاّ ) ا٫بٔ ا٭ندل  ــ ا٫بٔ ا٭قػط ــ ا٫بٔ ايٛسٝس (    يكٝؼ بٔ َػ    

ٜتعكبٕٛ بػطاّ ؟بٓٛ ؾٝبإ  خطز شا )ب( غيا

)ز( غيا ضز قٝؼ عُطٚ بين َايو؟ ٚع٬ّ ٣ْٛ بعس ايعٛز٠ إزي ايكب١ًٝ ؟

)ز( َطت تطب١ٝ بػطاّ سيطسًتري كتًؿتري . ٚنشُٗا َبٝٓا أثط شيو ؾٝ٘ .

( َا َٛقـ عٓذل٠ َٔ بػطاّ ؟ ٚغيا ضؾض قتً٘ ؟ـ )ٖ

 ٪اٍ ايجاْٞ ػاي

 :ٌ عباض٠ ػيا ًٜٞ َٔ قا٥ٌ ن  أ  (

..................  ــــ أبؿطٚا بػ١َ٬ بػطاّ ..................           ــــ أٚ قتٌ عٓذل٠ ..................     ــــ أَا نؿاى إٔ دطست عٓذل٠ ..  

يعٓذل٠ ؟  ٠ بػطاّ َا غط عساٚ -ب 

ٚع٬ ّ ٜسٍ ٖصا اٱسػاؽ ؟  عٓذل٠ ؟ دـ ( سياشا أسؼ ا٭ب سري عًِ غطٚز ابٓ٘ غي٬قا٠

ب ( َٔ ايؿاضؽ اغيدٝـ ؟ َٚٔ ا٫بٔ ايص٣ ؽاف عًٝ٘ أَ٘ ؟ ٚغياشا ؟

دـ ( ٚنض زٚاؾع ايكتاٍ ْٚتٝذت٘ .

  َٛاؾك١ َايو بٔ قطاز ع٢ً تعٜٚر ابٓت٘ َٔ عٓذل٠ بعسَا ضؾه٘. ــ  1ز  ( عًٌ غيا ٢ًٜ : 

قطاض ايؿت٢ ايعبػ٢ ع٢ً إٔ ٜكسّ إزي عب١ً أغ٢ً اغيٗٛض .إ ــ  2  

 أ  ( اخذل اٱداب١ ايكشٝش١ ػيا بري ا٭قٛاؽ :

ـــ سطم عٓذل٠ ع٢ً سٝا٠ بػطاّ ) خٛؾا َٓ٘ ــ خٛؾا َٔ أبٝ٘ ــ خٛؾا ع٢ً عب١ً (                      ايؿاضؽ اغيدٝـ : ) بػطاّ ـ عُطٚ ـ عٓذل٠ ( .ـــ      

 ا نإ قٝؼ بٔ َػعٛز عٓٝؿا َع عُطٚ بٔ َايو غياش ) ب ( 

ف٧ عٓذل٠ ٭ضض ب٢ٓ ؾٝبإ  ـــ         دـ ( عًٌ : خطٚز قٝؼ بٔ َػعٛز ؾ٢ أًٖ٘ يًشام بابٓ٘ . ) 
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 َا ايصٟ قطض قٝؼ بٔ َػعٛز إٔ ٜؿعً٘ بعس ايعٛز٠؟ ٚغياشا؟ ) ز ( 

ًٝ٘ ايعباض٠ ايػابك١؟)ٚناْٛا ٜػطعٕٛ ِٖٚ ٜتعكبٕٛ آثاض بػطاّ( َا ايصٟ تسٍ ع ) ٖـ ( 

( َا ايصٟ دعٌ بػطاَا ٜتشُؼ يكتاٍ عٓذل٠ ؟ ٚغياشا ؽٛف أًٖ٘ َٔ ٖصا ايًكا٤ ؟ٚ  )

 ( عًٌ غيا ٜأتٞ :ظ  ) 

قطاض قٝؼ بطز دٛاضٙ عٔ آٍ قطاز . -2     يكب عٓذل٠ بايؿاضؽ ايٓبٌٝ  -1

 : نٝـ أقاّ عٓذل٠ ؼي بين ؾٝبإ ؟ َٚا َٛقـ قٝؼ بٔ َػعٛز َٓ٘ ؟ 1ؽ

أقاّ عٓذل٠ ؼي بين ؾٝبإ َهطَّا َٓعُّا سٝح نإ قٝؼ بٔ َػعٛز ٜٓكطٙ ٜٚكِٝ سذت٘ ٜٚٓكطٙ ع٢ً َايو بٔ قطاز . 

: غياشا مل ٜػتطع َايو بٔ قطاز إٔ ٜطز عٓذل٠ عٔ خطب١ عب١ً ؟ 2ؽ

٭ٕ َايو بٔ قطاز قس ًَهٗا أَطٖا عٝح ؽتاض َٔ ؼب٘ ٚقس اختاضت عٓذل٠ 

 َايو َٔ أبٝ٘ إٔ ٜػايٞ ؼي َٗط عب١ً َٔ عٓذل٠ ؟ : غياشا طًب عُطٚ بٔ 3ؽ

ست٢ ٫ ٜػتطٝع عٓذل٠ ؼي تكسِٜ َا ٜطًب َٓ٘ . 

 : َا اغيٗط ايصٟ طًب٘ عُطٚ بٔ َايو َٔ عٓذل٠ ؟ 4ؽ

ٖٛ إٔ ٜسؾع َٗط عب١ً أيؿّا َٔ ايٓٛم ايعكاؾرل َجًُا نإ عُاض٠ غٝسؾعٗا 

 يو ؟: غياشا اْسٖـ قٝؼ بٔ َػعٛز َٔ طًب عُطٚ بٔ َا 5ؽ

٭ٕ قٝؼ ٜعًِ إٔ ايٓٛم ايعكاؾرل ٫ ضيتًهٗا أسس غرل ايٓعُإ ٚإٔ عٓذل٠ ٫ ٜكسض ع٢ً زؾع أيـ ْاق١ َٔ ايٓٛم ايعكاؾرل . 

 : غياشا ٚاؾل عٓذل٠ ع٢ً َا طًب٘ َٓ٘ عُطٚ بٔ َايو ؟ 6ؽ

١ً .أ٫ّٚ: غيها١ْ عب١ً عٓسٙ .ثاّْٝا: ٭ْ٘ ٫ ٜطن٢ إٔ تتشسخ ايكبا٥ٌ بعذعٙ ؼي زؾع َٗط عب

: َا ايصٟ قاي٘ عٓذل٠ يكٝؼ بٔ َػعٛز بعس إٔ ٚاؾل ع٢ً َٗط عب١ً ؟ 7ؽ 

ئ أعاٚز عُٞ ؼي سهُ٘ ٚئ أعٛز إزي طًب عب١ً إ٫ إشا نإ َا ٜطًب َٔ اغيٗط ؼي ٜسٟ 

 : غياشا اػ٘ عٓذل٠ إزي أضض ايعطام ؟ 8ؽ

يٝأتٞ بايٓٛم ايعكاؾرل . 

 قبٌ إٔ ٜٓطًل مٛ أضض ايعطام ؟ : غياشا َط عٓذل٠ ع٢ً بٝت َايو بٔ قطاز 9ؽ

يٝٛزع عب١ً .

  : مب ٚعست عب١ً عٓذل٠ عٓسَا شٖب يٝٛزعٗا َٚاشا نإ ضز عٓذل٠ ؟ 10ؽ 

ٚعست٘ بأْٗا غٛف تٓتـيطٙ َُٗا طايت غٝبت٘ , قاٍ شلا غٛف أسؿفي نًُتو ٖصٙ ؼي غٜٛسا٤ قًيب , ؾتهٕٛ اغيداطط أؾ٢ٗ ا٭َٛض إزي ْؿػٞ .

  ١ يعٓذل٠ ٖٚٛ َتذ٘ إزي أضض ايعطام ؟: َا ايصٟ أعطت٘ عبً 11ؽ

أعطت٘ شي١ُٝ ناْت َٓص ايكبا ؼي ق٬زتٗا )عكسٖا( . 

 : َا ايصٟ قاي٘ عٓذل٠ يعب١ً بعس إٔ أعطت٘ ايت١ُُٝ ؟ 12ؽ

قبٌ عٓذل٠ ايت١ُُٝ ثِ قاٍ شلا "ئ ٜكٝبين ؾط َازاَت ٖصٙ ايت١ُُٝ َعٞ " .
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َطازؾٗا ايه١ًُ َطازؾٗا ايه١ًُ

ٜكِٝ سذت٘

حيذب٘

ًَٖهٗا أَطٖا

سا٬ّ٥

٫ ٜؿتأ

ساْكّا

أغتٌ

ٜٓكطٙ ٜٚكـ ؼي قؿ٘

 ضيٓع٘ َٔ ض٩ٜتٗا

أعطاٖا سط١ٜ ا٫ختٝاض

َاْعّا

٫ ٜعاٍ

غانبّا

 أْتعع

ػبٗين 

جيطعين

عطز ع٢ً

غٜٛسا٤ ايكًب

ق٬زتٗا

شي١ُٝ

تًكاْٞ سيا أنطٙ

ٜػكٝين باٱنطاٙ

َط ٚتٛد٘ , َاٍ

سب١ ايكًب

 عكسٖا ز ق٥٬س

ايعٓل يسؾع اؿػس أٚ اؿٹطٵظ)ز( شيا٥ِ َا ٜعًل ؼي

ايػ٪اٍ ا٭ٍٚ

َٔ قا٥ٌ نٌ عباض ػيا ًٜٞ : ــ صأ  ط

.............ــ إْو ٫ظيت ػابٗين ؼي فًػٞ ...............   ـــ غٛف أْتـيطى ست٢ تعٛز ...................   ـــ ئ أضن٢ بػرلٙ َٗطا يعب١ً ..

خت٘؟ َٚا َٛقـ قٝؼ ٚعٓذل٠؟طبص َا اغيٗط ايصٟ طًب٘ عُطٚ ٭

 طزص ػًت سه١ُ َايو ؼي َٛقـ ايتػابل عًٞ ايعٚاز َٔ عب١ً. اؾطح شيو. 

ص نػب عٓذل٠ َٔ َٛقؿ٘ َع بػطاّ َها١ْ عاي١ٝ ٖٝأت ي٘ إٔ حيكل َا أضاز. ْاقـ شيو.زط

ايػ٪اٍ ايجاْٞ

) ا ( اخذل اٱداب١ اغيٓاغب١ يهٌ ػيا ًٜٞ ػيا بري ايكٛغري : ــ 

ــــ  أعطت عب١ً يعٓذل٠ ) عكسا ــ شي١ُٝ ــ خاشيا (                         إ اغيٗط ايصٟ قبً٘ عٓذل٠ ) أيؿا ــ َا١٥ ــ أيؿري ( َٔ ايٓٛم ايعكاؾرل نـــ     

ب( َا َٛقـ قٝؼ بين َػعٛز َٔ عٓذل٠ ؟ ٚغيا نإ عُطٚ غانبا ؟)

؟ )ز( نٝـ غدط عُطٚ َٔ عٓذل٠ ؟ َٚا َٛقـ عٓذل٠ َٔ غدطٜت٘ 

 )ز( سيا سهِ عُطٚ ؼي أَط اغيٗط ؟ َٚا ٖسؾ٘ َٔ شيو ؟  

( َا َٛقـ َايو َٔ سهِ ابٓ٘ ؟ ٚنٝـ أثبت عٓذل٠ أْ٘ دسٜط بعب١ً ؟ـ)ٖ 

)ٚ( َاشا قايت عب١ً يعٓذل٠ قبٌ ضسًٝ٘ ؟ َٚا ٖسٜتٗا ي٘ ؟  

)ظ( إزي أٜٔ اْطًل عٓذل٠ ؟ ٚغياشا ؟ 

ت ايٓٛم ايعكاؾرل ؟:غياشا خطز عٓذل٠إزي ايعطام؟ ٚ َا قؿا1ؽ

 –طٝب١ ا٭يبإ نايبكط  –خؿٝؿ١ نايػع٫ٕ  –يٝطًب ايٓٛم ايعكاؾرل ايت٢ ناْت عٓس ايٓعُإ َٗطا يعب١ً , ٚقؿاتٗا أْٗا  بٝها٤ َجٌ ٚعٍٛ اؾباٍ 
طٝب١ ايًشِ ناؿ٬ُٕ –س٠ًٛ اغيٓـيط ناغيٗا "ايبكط ايٛسؿٞ" 

٠ ٖٚٛ ؼي ططٜك١ إزي أضض ايعطام ؟: َٚا ايكٛض٠ اييت ناْت تتُجٌ ي٘ ؟ٚ مب ؾعط عٓذل2ؽ

ػؿط ٚناْت تتُجٌ ي٘ قٛض٠ عب١ً ؼي غرلٙ , ؾهإ ٜتدٌٝ بػُاتٗا ْٚـيطاتٗا تذلزز ؼي قًب٘ نأْٗا ا٭غا٢ْ ايت٢ ؼسٚ غرلٙ ٚتككط عًٝ٘ َػاؾ١ اي 

ٚسسٜج٘ إشا دًؼ إزي ؾٝبٛب .ٚ نإ ٜؿعط بػعاز٠ايطٌٜٛ نإ ٜك٣ٛ بٗا ْؿػ٘  إشا تعب ٜٚػص٣ بٗا ضٚس٘ إشا آغي٘ اؾٛع  ٚجيعًٗا زلطٙ إشا ؾطب اـُط 
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ندل٣  , ٚؾعط أْ٘ ٜكتشِ فسا دسٜسا ٜػُٛ ب٘  إزي اؿبٝب١ ايت٢ ٫ ٜط٣ ؾ٢ اؿٝا٠ ؾ٦ٝا ٜػتشل إٔ حيطم عًٝ٘ إ٫ سبٗا , ؾكس ناْت ٖصٙ  

  ١ُ ؾُٝت٤ًٞ ق٠ٛاغيداطط٠ أسب إيٝ٘ ٭ْ٘ غٝشكل بٗا َٗط عب١ً , ؾهإ ٜطزز نًُاتٗا ٖٚٞ تٛزع٘ , ًُٜٚؼ ايتُٝ

 نإ ًُٜؼ بهؿ٘ َٛنع ايت١ُُٝ ؟ سري: َا ؾعٛض عٓذل٠  3ؽ

.نإ ٜؿعط نإٔ ضٚسّا ٜػط٣ ؾٝ٘ ؾٝٗعٙ ٚضيً٪ٙ ق٠ٛ

: قٛض ايػطٚض يعٓذل٠ أْ٘ ٜػتطٝع إٔ ٜؿعٌ اغيػتشٌٝ ٚيهٓ٘ ؾؿٌ . ٚنض شيو .4ؽ

يطعٝإ ب٘ ٚأضغًٛا إزي ايٓعُإ , ؾذا٤ اغيًو بهتٝب١ َٔ ايؿطغإأقبٌ عٓذل٠ ع٢ً َطاعٞ ايٓعُإ ٚأخص اٱبٌ ٚقاض َػطعا مٛ ايكشطا٤ ؾأسؼ ا

 ٚأزضنٛا عٓذل٠ ٚأساطٛا ب٘ ٚبايٓٛم , ؾهاْت َعطن١ ٖا١ً٥ بري ؾاضؽ َػتبػٌ ٚدٝـ نبرل , ؾأخص ٜكاتًِٗ ست٢ أْككـ ضق٘ ٚؼطِ غٝؿ٘ ٚنجطت

دطاس٘ ؾػكؽي ع٢ً ا٭ضض , ٚظيٌ إزي )اؿرل٠( بري اغيٛت ٚاؿٝا٠ 

 قـ ؾٝبٛب عٓسَا ضأ٣ عٓذل٠ ٜكاتٌ دٝـ ايٓعُإ ؟: َا 5َٛؽ

ري مل ٜػتطع ؾٝبٛب إٔ ٜٓكطٙ ٚعذع عٔ ايٛقٍٛ إيٝ٘ إش نإ اغيٛت حيٍٛ بُٝٓٗا ٚضأ٣ ايػٝٛف تًُع ٚايطَاح تتعاْل ؾ٢ َعطن١ َطٚع١ , ؾاْسؽ ب

طٜاح عا٥سا إزي اؿذاظ  .ايكدٛض ٜطقب ايكتاٍ َٔ بعٝس , ٚغيا ضأ٣ عٓذل٠ ٜػكؽي َٔ ؾٛم دٛازٙ قطٜعا  أطًل غاقٝ٘ يً

: َا َكرل عٓذل٠ ؟ َِٚ نإ ٜتٛدع ؟ ٚغياشا؟َٚا َٛقؿ٘ َٔ ايٓذّٛ ؟ َٚا ايص٣ نإ ٜكٜٛ٘ ؟6ؽ

, ٚأقاّ ؾٝ٘ يٝايٞ ط١ًٜٛ , ٚنإ ٜتٛدع َٔ دطاح دػُ٘ بػبب ايكتاٍ , ٚدطاح قًب٘ ٭ْ٘ ؾؿٌ ؼي إٔ حيٛظ َٗط عب١ً ,ٚ إسػاغ٘ أيك٢ ب٘  ؼي ايػذٔ

ٝٓ٘ ٚبٝٓٗا  إزي ا٭بس .ٚ نإ ٜٓـيط إزي ايٓذّٛ َٔ بري قهبإ اؿسٜس ؾٝٓادٝٗا ٜٚط٣ ؾٝٗا قٛض٠ عب١ً ٜٚػتعٝس ْـيطاتٗا ٚبػُا تٗا أْ٘ قس سٌٝ ب 

ق٠ٛ .ٜٚػُع أقسا٤ قٛت عب١ً ٜٚطغٌ ع٢ً ؾعاعٗا ؼٝات ٜا٥ؼ يعًٗا تكٌ إيٝٗا ٚنإ نًُا ضأ٣ شي١ُٝ عب١ً ع٢ً شضاع٘ عاز ا٭ٌَ إيٝ٘ ؾُٮ قًب٘ 

ًٌ: نإ ايٓعُإ ؾسٜس ايؿٛم يًكا٤ عٓذل٠ .: ع7ؽ

ْت تًو  ٭ْ٘ نإ ٜطٜس ض١ٜ٩ شاى ايطدٌ ايصٟ دا٤ ٚسسٙ غاظٜا ٚزؾع٘ ايٓشؼ أٚ ايػطٚض إزي إٔ ٜطًب اغيػتشٌٝ ٚجيط٤ٚ  ع٢ً اغتباس١ ظياٙ , ؾكس نا

 أٍٚ َط٠ ٜكسّ ضدٌ َٔ ايعطب ع٢ً غاض٠ َجًٗا ٖٚٛ ٚسسٙ.

ٌٳ عٓذل٠ ع٢ً اغي 8ؽ  ًو ايٓعُإ ؟: نٝـ ُأزٵخٹ

ٌٳ ٖٚٛ َكٝس ؼي غ٬غً٘ سٝح نإ ؾٝٛر بهط ٚتػًب جيًػٕٛ سٍٛ فًؼ اغيًو ُأزٵخٹ

 : قـ فًؼ اغيًو ايٓعُإ . ثِ بري َٛقؿ٘ عٓسَا أزخٌ عٓذل٠ عًٝ٘.9ؽ

يعٕٝٛ مٛ عٓذل٠ ٖٚٛ زاخٌ حيذٌنإ اغيًو دايػا ٚسٛي٘ ؾٝٛر بهط ٚتػًب , ٚأزخٌ عٓذل٠ عًِٝٗ َكٝسا بايػ٬غٌ َتػرل ايًٕٛ ََُٗٛا , ؾاضتؿعت ا 

ايكٝٛز ٚيْٛ٘ سا٥ٌ ٚنإ ايػهب بازٜا ع٢ً ٚدٛٙ ايكّٛ , ٚاغيًو حياٍٚ إٔ ضيػو غهب٘ ست٢ ٜػُع قٍٛ أغرلٙ قبٌ إٔ ٜٛقع ب٘ ايعكاب . ؾ٢

: َاشا قاٍ اغيًو يعٓذل٠ ؟ ٚمبٳ ضز عٓذل٠ ؟ ٚع٬ّ ٜسٍ ؟10ؽ

أْا أغرلى ٚتطاْٞ أَاّ عٝٓٝو. ؾكاٍ : أسػبو عبسا ٖاضبا , ؾكاٍ عٓذل٠ : إصيا ايعبس غرلٟ , ؾكاٍ  غأٍ اغيًو عٓذل٠ : َٔ أْت أٜٗا ايبا٥ؼ ؟ ؾكاٍ :

قس د٦ت إزي : أَا تعطف َا ؾعًت , ؾكاٍ عٓذل٠ : ٌٖٚ تطاْٞ أَاَو ضد٬  ٜتدبؽي ؾ٢ اؾٕٓٛ ؾكاٍ ايٓعُإ إْو ضدٌ بري اؾٕٓٛ ٚاؿُل  , قاٍ عٓذل٠ :

ٛق٘ ايعكاؾرل. ٜٚسٍ ٖصا ع٢ً ؾذاع١ عٓذل٠ ٚدطأت٘ ٚعسّ خٛؾ٘ َٔ عكاب اغيًو . ظي٢ ايٓعُإ ٭غتام أيؿا َٔ ْ

 : مب ٖسز ايٓعُإ عٓذل٠ ؟ ٚمب ضز عٓذل٠ ؟َٚا أثط شيو ع٢ً اغيًو؟11ؽ

ز عًٝو ضزا سيجًٖ٘سزٙ بكطع أعها٥٘ ٚايكصف ب٘ إزي سٝح ٜٓبػ٢ غيجً٘ إٔ ًٜك٢ , ؾطز عٓذل٠ قا٬٥ : نؿهـ غهبو أٜٗا اغيًو , ؾًػت تأَٔ َج٢ً إٔ ٜط

, نٝـ أخؿ٢ تٗسٜسى ٚأْا ؾ٢ ٜسى ٚنٝـ تٗسز ضد٬ ٜطغـ ؾ٢ ا٭غ٬ٍ  ٚإ٢ْ ٭عذب َٔ تٗسٜسى ,ٚيٛ ؾ٦ت إٔ أضز عًٝو ق٫ٛ سيجً٘ يهإ فاٍ 

ايكٍٛ َتػعا , ؾٌٗ ضيٓع٢ٓ َاْع إٔ أضنب ايٛعط ؾ٢ اـطاب َعو ٚأْا ٜا٥ؼ َٔ اؿٝا٠؟ ؾتػرل ٚد٘ اغيًو ٚقاٍ يل دط٨.

  اؾتدط عٓذل٠ بٓؿػ٘ أَاّ اغيًو ٚنض. شيو. ٚمبٳ ضز اغيًو عًٝ٘ ؟ :12ؽ
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ب ا٭غس قاٍ عٓذل٠ يًًُو :إ٢ْ َػرل دا٤ ٜطًب عٓسى ايػ١ُٝٓ , ؾكاٍ اغيًو : أيو ثأض عٓس٣ ؟ؾكاٍ عٓذل٠:  إصيا د٦ت أطًب ْٛقو ايعكاؾرل نُا ٜطً

ل .ؾطٜػت٘ ,ؾكاٍ اغيًو غاخطا إْ٘ ؾدط أدٛف , بٌ د٦ت نُا جي٤ٞ يل أظي

 : مب ضز عٓذل٠ ع٢ً ايٓعُإ عٓسَا أتُٗ٘ بأْ٘ يل ؟13ؽ

ايؿٝٛر غ٣ٛ  قاٍ ي٘ : إٕ َا ؾعًت٘ ٖٛ َا ٜؿعً٘ ايعطب طيٝعا , ؾايعطب ٜػعٕٚ بعهِٗ بعها ٜٚػًبٕٛ ٜٚأغطٕٚ , ؾُا أْا أٜٗا اغيًو َٚا أْت َٚا ٖ٪٤٫

ٚإشا مل ٜهٔ ٖ٪٤٫ طيٝعا يكٛقا  ؾإشا نٓت أْا يل ؾأْتِ طيٝعا يكٛم ٭ْين عطب ٚنًِٗ ٜػًب ٜٚػعٚ , يػت بايًل أٜٗا اغيًو إشا مل تهٔ أْت يكا 

 ؾعًت َا تؿعًْٛ٘ طيٝعا .

: َٔ أْت أٜٗا ا٭غٛز إشا مل تهٔ عبسا آبكا ؟ مبٳ ضز عٓذل٠ ع٢ً ٖصا ايكٍٛ ؟14ؽ

يؿٝٛر ٜتها٤يٕٛ ؼي أْؿػِٗ, أْا عٓذل٠ بٔ ؾساز قاٍ : َا زَت قس شنطت غٛازٟ ؾاعًِ َا ضيً٪ى ؾععا ٚضعبا , ثِ تها٤ٍ ؼي ْؿػو ٚادعٌ ٖ٪٤٫ ا 

ؾاؾهط َٓاٙ ع٢ً اْو اغتطعت إٔ تأغط عٓذل٠ ايصٟ زلعت عٓ٘ ٚعطؾت َٔ ٖٛ إْو زلعت ايهجرل َٔ خدل٣ ؾ٬ ساد١ ب٢ إزي إٔ أقل عًٝو سسٜج٢ .

ِٳ ضز عٓذل٠ ؟15ؽ : مل ٜكسم اغيًو إٔ أغرلٙ ٖٛ عٓذل٠ بٔ ؾساز ٚاتُٗ٘ بايهصب . ؾب

ٖصا خطأ َٓو أٜٗا اغيًو , ؾُا ايصٟ ٜسؾعين إٔ أزعٞ أْين عٓذل٠ أْا أعطف اْو تهطٙ ٖصا ا٫غِ ٚؼٌُ ي٘ ايعسا٠ٚ , ٚيكس نٓت أطُع ؼي  قاٍ ي٘ :

ب غٝؿ٘عؿٛى يٛ نٓت أسس قعايٝو ايعطب ؾكس نٓت دسٜطا إٔ تعؿٛ ع٢ٓ  إعذابا سيا ضأٜت َٔ ب٢٥٬  ٚتتدصْٞ َٔ أعٛاْو ٚيهٓو تعًِ إٔ عٓذل٠ ٫ ٜٗ

إ٫ يعبؼ ٫ٚ ٜطُع ؾ٢ عؿٛ ًَو حيٌُ ي٘ شنط٣ َٛاقع أٚقع ؾٝٗا بطعاٜاٙ ٚسًؿا٥٘.

 : اؾتدط عٓذل٠ بػعٚات٘ ٖٛ ٚقَٛ٘ نس اغيًو ٚسًؿا٥٘ . ٚنض َبٝٓا ضز اغيًو.16ؽ

ٛاؾًو  ؾ٢ اؿذٝر , ٚنٓت نِ نإ يكَٛٞ َٔ تاضات عٓسى  ٚع٢ً سًؿا٥و نِ ْعيٓا أضض ط٤ٞٝ ٚأخصْا َٓٗا ايػٓا٥ِ , ٚنِ ٖذُٓا ع٢ً ق:  قاٍ عٓذل٠

: أتؿدط عًٞ ٚتباٖٞ بكتايٞ ٚأْت ؼي فًػٞ , يكس ؾكاٍ اغيًوأْا ؼي قسض ايهتا٥ب أؾتت اؾُٛع ٚأسٛظ ايػٓا٥ِ ٚنِ قتًت َٔ ؾذعاْو بسٕٚ ضظي٘ .

نٓت أضٜسى ٭عاقبو أٜٗا ايؿكٞ , أيٝػت عبؼ ايّٝٛ َٔ سًؿا٥ٞ ؟ ؾُا غط ف٦ٝو إشا مل ٜهٔ ؼي ا٭َط غط .

"٫ بأؽ عًٝو ٜا عٓذل٠ , ؾإْٗا ؾًت٘ َين أغؿط يٞ"َت٢ قاٍ اغيًو شيو ؟ :17ؽ

: " أمل ٜعذلف بو ؾساز ابٓا ي٘ ؟ أمل تهٔ ي٫ٛ شيو عبس ؾساز ٚابٔ ظبٝب١ " ؾكاٍ عٓذل٠ : "أتأَٔ أٜٗا اغيًو إٔ أشنط أَو ٚأْت  عٓسَا قاٍ اغيًو يعٓذل٠

تصنط أَٞ , ؾاعتصض ي٘ اغيًو بٗصٙ اغيكٛي١ .

 ؿئ اغيًو ؼي عٓذل٠ ايهجرل َٔ ايـيٕٓٛ . ٚنض شيو . :18ؽ

أٚ أسسؿئ اغيًو إٔ عٓذل٠ يل دط٤ٟ , أٚ عبس ٖاضب , ٚضدٌ أظيل فٕٓٛ أٚ ضدٌ أغتأدطٙ أعسا٩ٙ يٝتشسثٛا ظطأت٘ ع٢ً اغيًو ؾٝكًٌ شيو َٔ قسضٙ, 

ايكعايٝو ايصٜٔ ططزتِٗ ايكبا٥ٌ , أٚ إٔ عبؼ أضغًت٘ يٝجرل َع٘ اؿطب . 

قطح عٓذل٠ يًٓعُإ بػبب ف٦ٝ٘ ؟ : نٝـ19ؽ

, بٌ قاٍ ي٘ : د٦ت أطًب َٗط عب١ً اب١ٓ عُٞ , ؾًكس أغ٢ً أبٖٛا اغيٗط ٚأْا سطٜل ع٢ً إٔ ٜهٕٛ َٗطٖا غايٝا , ٚمل أتعٛز إٔ أطًب ؾ٦ٝا َٔ أسس

آخص َا أضٜسٙ بايك٠ٛ ٚإشا َت أنٕٛ ػئ ٜكتًٕٛ ؼي اؿطٚب. تعٛزت إٔ

(  غياشا قاٍ عٓذل٠ ٖصٙ اغيكٛي١؟:)يٛ غرلى قاشلا أٜٗا اغيًو20ؽ

٭ٕ اغيًو قاٍ ي٘ يٛ طعٓو أسس ايؿطغإ طعٓ٘ قتًتو أَا نٓت ؽؿ٢ سعٕ عب١ً , ؾػهب عٓذل٠ ٚقاٍ ٖصٙ اغيكٛي١.

: طًب اغيًو َٔ عٓذل٠ إٔ حيسث٘ عٔ عب١ً . ؾُاشا قاٍ عٓذل٠ ؾٝٗا ؟21ؽ

٢ً عًٞ َٔ سٝاتٞ , أدٛز عٝاتٞ ضانٝا إشا ناْت سٝاتٞ تسؾع زَعا َٔ عٝٓٗا , قاٍ ي٘ : إٕ ازلٗا حيًٛ يٞ ست٢ إْين أسسخ ب٘ ْؿػٞ , إْٗا أغ

ٗا , ٚيٛ ت٪ْػين قٛضتٗا , ٜٚذلزز ْػِ سسٜجٗا ؼي أشْٞ , ٫ أعطف خرلا إ٫ َا تطناٙ ٫ٚ ؾطا إ٫ َا تطؾه٘ , اؾُاٍ عٓسٟ ٖٛ َا نإ ؾٝ٘ ؾب٘ َٓ

ٛ ْعيت يٞ ايػُا٤ ؾأَػهت لَٛٗا ٚأٖسٜتٗا إيٝٗا يهإ شيو أقٌ َٔ قسضٖا.ًَهت ا٭ضض نًٗا غيا نإ ؾٝٗا ؾ٤ٞ ٜهاؼي٤ ضناٖا , ٚي
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 : نإ ؿسٜح عٓذل٠ عٔ عب١ً أثطٙ ؼي اغيًو .  ٚنض شيو .22ؽ

 عٓذل٠.نإ اغيًو ٜػتُع إزي سسٜح عٓذل٠ عٔ عب١ً ٖٚٛ َٓسٖـ َٓبٗط , ؾكاٍ يعٓذل٠ إٕ قٛيو ٖصا ؾٝٗا أبًؼ َٔ ايؿعط ٚأطٝب أثطا , ٫ٕٚ اغيًو ي

 : نٝـ أنطّ اغيًو يعٓذل٠ ؟23ؽ

إٔ تعٛز يًٓٛم ايعكاؾرل , ؾكاٍ عٓذل٠ : إشٕ يؿهطتو أبسا ايسٖط . ؾكاٍ ايٓعُإ يطدٌ ٚاقـ عٓسٙ ٜػ٢ُ أبا اؿاضخ : خص َعو  أؼبقاٍ ي٘ : 

 ا اغيًو .عٓذل٠ إزي بٝتو ٚؾو قٝٛزٙ ؾٗٛ نٝؿٞ , ع٢ً إٔ أضانُا أٍٚ ايكباح , ؾكاٍ عٓذل٠ َتأثطا : يكس غُطتين أٜٗ

 َطازؾٗا ايه١ًُ َطازؾٗا ايه١ًُ

 ٚعٍٛ

 ٜػتام
 ث١ٝٓ

 أَهٸ٘

 اؾا١ُٖ

 سا٥ٌ
 سطٚض اشلذرل

 َػت٦ٝؼ

 أثدٓت٘ اؾطاح
 آبكّا

 اغيا٥ذ١

 حيذٌ
 دٝـ ؾب

 اٱٜٛإ

 ّ ٚعٌ ٖٚٛ تٝؼ اؾبٌ

 ٜػٛق٘
 َٓش٢ٓ )ز( ثٓاٜا

 آغي٘

 اغيكؿط٠ اغيٛسؿ١

 َتػرل
 ؾس٠ اؿط

 َػتُٝت

 اغيطاز أعذعت٘ ٚأنعؿت٘
 ٖاضبّا

 اغيهططب١

 ٜكؿع ؼي َؿٝ٘
 نجرل اؾًب١ , نبرل

 فًؼ ايعطف

 اغيج١ً

 أضبس ايٛد٘
 َأخٛش بـ

 ظٖٛ أدٛف

 ٜػض

 تكسح ايؿطض
 َؿض

 دطا٥طِٖ

 دسيت
 أدبٗو

 ؾًت١

 َػاضسو

 ؾست بٗا

 عطا٥ٓٗا

 ُ٘تؿٜٛ٘ خًكت٘ ٚدػ

ٝٸط  تػ
 َعذب بـ

 ؾدط ناشب

 ٜٓكل ٜٚكًٌ

 اغيطاز تؿتعٌ غٝـيّا
 َتشسخ

 ؾطٚضِٖ )ّ( دطٜط٠

 ٚقتًتقطعت 
 أقاضسو

 ٖؿ٠ٛ غرل َككٛز٠

 َطاعٝو

 بصيت٘ غرل عاب٧ باغيٛت

 )ّ( عطٜٔ ٖٚٛ بٝت ا٭غس

 ـــ٪اٍ ا٭ٍٚــــــــايػـ

 ) ا ( اخذل اٱداب١ اغيٓاغب١ ػيا بري ايكٛغري : ــ 

 غبب سعٕ عٓذل٠ ؼي ايػذٔ ) تكٝٝس سطٜت٘ ــ اؾطاح ٚ اٯ٫ّ ــ ؾكس عب١ً إزي ا٭بس (  ــ        

 ــ طًب ايٓعُإ َٔ عٓذل٠ ) ايعٛز٠ إزي ب٬زٙ ــ ا٫ْهُاّ ؾٝؿ٘ ــ ايصٖاب إزي ب٬ز ايؿطؽ (        

 َا غبب زخٍٛ عٓذل٠ ايػذٔ ؟ نٝـ سسخ شيو ؟ ) ب ( 

 َا ايص٣ نإ خيؿـ آ٫ّ عٓذل٠ ؼي غذٓ٘ ؟ ) ز ( 

 ٌٖ َهح عٓذل٠ ط٬ٜٛ ؼي غذٓ٘ ٖصا ؟ ٚغياشا ؟ ) ز ( 

 ٞاْـــــــ٪اٍ ايجـــــــايػ

 ) ا ( اْػب نٌ عباض٠ ػيا ًٜٞ إزي قا٥ًٗا : ــ

 ــ إْو اَط٩ بري اؾٕٓٛ ٚ اؿُاق١ ...................   ـــ  يػت أطًب غدطو ٚ يهين ٫ أبايٝ٘ ......................  

 ) ب ( َا ايصٟ نإ ٜ٪ْؼ عٓذل٠ ؼي غذٓ٘ ؟ 

 ) ز ( اتِٗ اغيًو عٓذل٠ بأْ٘ يل ؾُا ضز عٓذل٠ ؟                                   ) ز (  َا غبب ؾٛم ايٓعُإ ي٪١ٜ عٓذل٠ ؟
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 : َاشا طًب ايٓعُإ َٔ عٓذل٠ ؟ ٚنٝـ تػرلت أسٛاٍ عٓذل٠ بعس شيو ؟1ؽ

, يكٞ  ز: طًب َٓ٘ إٔ ٜكهٞ عٓسٙ ؾذل٠ َٔ ايعَٔ ٜػاعسٙ ؾٝٗا ع٢ً أعسا٥٘ يٝػتعري بكٛت٘ ٚؾذاعت٘ ؼي سطٚب٘ , ٚقه٢ عٓذل٠ غٓري عٓس ايٓعُإ

 ؾٝٗا َها١ْ نبرل٠ مل ٜهٔ حيًِ بٗا , ٚساظ َٔ ايػ٢ٓ ٚاغياٍ َا مل ٜهٔ خيطط بباي٘ , ٚبًؼ َٔ اجملس َا مل ٜبًػ٘ غاز٠ ايكبا٥ٌ .

  : نٝـ ناْت ع٬ق١ عٓذل٠ ٚأبٞ اؿاضؽ ؟2ؽ

إ أبٛ اؿاضؽ ٜهططب يػُاع ؾعط عٓذل٠ قه٢ عٓذل٠ ٖصٙ ايػٓري ؼي دٛاض قسٜك٘ أبٞ اؿاضؽ قاسب ايٓعُإ, ٚقس أْؼ إيٝ٘ عٓذل٠ ٚأسب٘ , ٚن

 ٫ٜٚهاز خيًٛ َٓ٘ فًػ٘ إ٫ إشا غاض ؼي غع٠ٚ َٔ ايػعٚات, ؾإشا عاز نإ ٬ٜظَ٘ ؼي شٖاب٘ ٚإٜاب٘ ٚقباس٘ َٚػا٥٘ .

 :َا ايص٣ تصنطٙ عٓذل٠ أثٓا٤ إقاَت٘ عٓس ايٓعُإ؟ ٚغياشا مل ٜهٔ عٓذل٠ غعٝسا سيكاَ٘ ٚؾعط أْ٘ ٜعٝـ ؼي ضم؟3ؽ

اـاي١ٝ ٚنإ ٜط٣ قٛض٠ عب١ً ايت٢ ٖٚب شلا قًب٘ ٚ تصنط نٝـ ضسٌ َٔ ٚطٓ٘ ٜطًب َٗطٖا ايػازي ٚنٝـ زؾع٘ اؿب ايٝا٥ؼ إزي اقتشاّ  تصنط أٜاَ٘

,  ٜطِٖ َٔ قبٌاغيٗايو ست٢ دطؾت٘ اغيكازٜط ؾأقاّ باؿرل٠ ٖصٙ اغيس٠ ايط١ًٜٛ , ٚمل ٜهٔ غعٝسا ٭ْ٘ أقاّ َس٠ نبرل٠ ؼي " اؿرل٠ " ٜكاتٌ أقٛاَا مل 

َطغِ ٚحياضب أقٛاَا مل ٜهٔ بٝٓ٘ ٚبِٝٓٗ عسا٠ٚ , ساضب ؼي غبٌٝ ايٓعُإ ٚؼي غبٌٝ نػط٣ , ؾؿعط أْ٘ قس أقبض ضد٬ قٓاعت٘ غؿو ايسَا٤ , ٚأْ٘ 

قاط١  ع٢ً شيو ٫ٚ ٜػتطٝع اٱؾ٬ت َٓ٘, ؾُا نإ َكاَ٘ عٓس ايٓعُإ ٚقاضبت٘ ٭عسا٥٘ بأقٌ ؼي ْـيطٙ َٔ ايطم ٚايعبٛز١ٜ , ٚإٕ ناْت عبٛز١ٜ

 بعخطف اؿٝا٠ , ٚبسا ي٘ ضق٘ ا٭ٍٚ أٖٕٛ َٔ ٖصا ايطم ايصٟ ٜعٝؿ٘ .

  : غياشا أسؼ عٓذل٠ إٔ ضق٘ ا٭ٍٚ أٖٕٛ َٔ سٝات٘ عٓس ايٓعُإ ؟4ؽ

ٚقَٛٗا  ٭ْ٘ نإ ؼي قب١ًٝ عبؼ ٜػهب ٭ْ٘ عبس ؾساز ٚابٔ ظبٝب١, ٚيهٓ٘ نإ ٫ حياضب إ٫ يكَٛ٘ يه٢ حي٢ُ سطَِٗ ٜٚسؾع عِٓٗ ا٫ش٣ ٚحيُٞ عب١ً

ٜعطٝٗا , ٚحيٛظ ايػٓا٥ِ ٜٚتؿهٌ عًِٝٗ بٗا , ٜٚؿؿٞ ْؿػ٘ بإزضاى ايجأض َٔ عسٚٙ ست٢ ٜٗتـ اؾُٝع بازل٘ , ٚمل ٜهٔ حياضب َٔ أدٌ ا٭َٛاٍ اييت 

 ايٓعُإ ي٘ أدطا ع٢ً نطبات غٝؿ٘ , ؾؿٞ عبؼ نإ حياضب شلسف أَا عٓس ايٓعُإ ؾ٬ ٖسف ي٘ .

 ٍ َكاَ٘ عٓس ايٓعُإ ؟: نٝـ نإ ؾعٛض عٓذل٠ عٓسَا طا5ؽ

قبًٝت٘ , ٚنإ إشا خ٢ً إزي ْؿػ٘ ٖادت َؿاعطٙ ٚظازت أسعاْ٘ ست٢ دعًت ب٬ز اؿرل٠ تبسٚ قػرل٠ ؼي عٝٓٝ٘ , ٚؾعط إٔ أسؼ باغيًٌ ٚعاٚزت٘ شنط٣ 

 ٚاؾٛاٖط اييت اظزسِ بٗا بٝت٘ . ٖصٙ ايٓٛم ايعكاؾرل تجكً٘ ٚتكعسٙ ٚشيٓع٘ َٔ ايعٛز٠ إزي ٚطٓ٘ َٚٛطٔ غعازت٘  ؾٗاْت عٓسٙ ا٭َٛاٍ اييت أَتًهٗا

 : َاشا طًب عٓذل٠ َٔ ايٓعُإ ؟ َٚا َٛقـ ايٓعُإ َٔ طًب٘ ؟6ؽ

 ـُط .ز: طًب َٓ٘ إٔ ٜأشٕ ي٘ بايعٛز٠ إزي ٚطٓ٘ عبؼ , ٚيهٔ ايٓعُإ نإ ٜساؾع٘ ٜٚتُػو ب٘ ست٢ نام عٓذل٠ بصيو أؾس ايهٝل ؾعاز إقباي٘ ع٢ً ا

 ؟ ٚنٝـ غاعسٙ ؟: مل أؾؿل أبٛ اؿاضؽ ع٢ً عٓذل٠ 7ؽ

 أؾؿل عًٝ٘ ٭ْ٘ ٚدسٙ ؾسٜس اٱقباٍ ع٢ً ؾطب اـُط عٓسَا ضؾض ايٓعُإ طًب٘,ؾؿؿع )تٛغؽي( ي٘ عٓس اغيًو ست٢ ٚاؾل اغيًو ع٢ً ضسٌٝ عٓذل٠ 

 ,ؾاْتـيط عٓذل٠ بكًب خا٥ـ ّٜٛ ايطسٌٝ.

 : نٝـ أعس أبٛ اؿاضخ يٛزاع قسٜك٘؟8ؽ

 ؾٝٛر اؿرل٠ ٚؾطغاْٗا , ٚنإ ؾٝٗا ايطقل ٚايػٓا٤ ٚاـُط ٚؾاضى ؾٝٗا عٓذل٠ بإْؿاز ؾعطٙ , ٚغٓت  ز: أعس ي٘ ٚي١ُٝ ؼي ي١ًٝ ايٛزاع , ادتُع ؾٝٗا

 اٍ ي٘ايؿتٝات بؿعط عٓذل٠ , ٚؼي ْٗا١ٜ اؿؿٌ ؾهط عٓذل٠ قسٜك٘ قا٬٥ : يكس عطؾت ؾٝو نٝـ ٜهٕٛ ايكسٜل , ٚعًُتين ؼي اؿٝا٠ َع٢ٓ دسٜسا , ؾك

 ٠ ؾإٕ أَٓٝيت إٔ أضاى ثا١ْٝ ٜا عٓذل٠ ثِ ٚزع٘ قاَتا إزي اغيطبس ؾ٢ ايؿها٤ ايؿػٝض .أبٛ اؿاضؽ : إٕ نإ ؾ٢ أٜآَا َس 

  : َا ايصٟ تعًُ٘ عٓذل٠ َٔ أب٢ اؿاضخ ؟ 9ؽ

 .تعًِ َع٢ٓ ايكساق١ اؿك١
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ايػـــــ٪اٍ ا٭ٍٚ

 ٌ عباض٠ ػيا ًٜٞ إزي قا٥ًٗا : ــ) ا ( اْػب ن

...ــ يكس عًُتين ؼي اؿٝا٠ َع٢ٓ دسٜس ............................       ـــ ي٦ٔ ؾهطتو ؾًػت ٜكازض ع٢ً إ أٚؾٝو سكو ..............    

؟ أسؼ عٓذل٠ أْ٘ عاف سٝات٘ بري ضقري اشنطُٖا ٚ بري أُٜٗا أخـ ع٢ً قًب٘ ) ب ( 

 عس عٓذل٠ ع٢ً ايعٛز٠ إزي ب٬زٙ ؟ ) ز ( َٔ ايصٟ غا

ايػـــــــــــ٪اٍ ايجــــــاْٞ 

:نع ع١َ٬ ) قض ( أَاّ ايعباض٠ ايكشٝش١ ٚ عباض٠ )خطأ ( أَاّ ايعباض٠ اـاط١٦ ؾُٝا ًٜٞ  أ  (

ساضب بعٓذل٠ ؼي غيب يكٝكط تاض٠ ٚ ؼي غبٌٝ ايٓذاؾٞ تاض٠ أخط٣   )                    (ــ    

٠ عٓس ايٓعُإ ٜؿعط باغيصي١ ٚ اشلٛإ  )    ( ــ نإ عٓذل  

)ب( غيا أنام عٓذل٠ سيكاَ٘ ؼي اؿرل٠ ؟ ٚنٝـ تٛطست ع٬قت٘ بابٞ اؿاضخ ؟  

)ز( بطغِ أ٫ّ ايصنطٜات ا٫ إٔ عٓذل٠ أسطظ فسا ْٚكطا نبرلا . ٚنض شيو . 

ـ ايٓعُإ َٔ طًب٘ ؟ َٚا ايسٚض ايصٟ قاّ ب٘ أبٛ اؿاضخ ؟ )ز( َاشا طًب عٓذل٠ َٔ ايٓعُإ ؟ َٚا َٛق

)ٙ( نٝـ ٚزع أبٛ اؿاضخ قسٜك٘ ؟

 َا ايؿهٛى ٚا٭ٖٚاّ اييت ثاضت ؼي ْؿؼ عٓذل٠ أثٓا٤ عٛزت٘ يٛطٓ٘ ؟

َاتعاٍ عب١ً ع٢ً ٚعسٖا ي٘ بعس  ثاضت نجرل َٔ ايؿهٛى ٚا٭ٖٚاّ ؼي ْؿػ٘ , ٚقس ناْت تعزاز نًُا اقذلب َٔ أضض ايؿطب١, ؾكس ناْت ٜػأٍ ْؿػ٘ ٌٖ

ٖصٙ ا٭ٜاّ؟ بٌ ٚقٌ ايؿو غ٢ً إٔ غأٍ ْؿػ٘ ٌٖ حيبٗا سكا؟ أّ ٖٛ ايهدلٜا٤ ٚايتطًع يًُُٓٛع ؟ نٌ

َا ايصٟ أسؼ ب٘ عٓذل٠ عٓسَا زخٌ أضض اؿذاظ ؟

أسؼ بإٔ ايؿع١ً اغيتكس٠ ؼي ْؿػ٘ تهعـ ٚتصبٌ, ٚثاضت ؼي ْؿػ٘ ايؿهٛى ٚا٭ٖٚاّ .

 ٓسَا ؽٌٝ َكاب١ً يعب٢ً بعس ٖصا ايعَٔ ايهٌٜٛ ؟سياشا ؾعط عٓذل٠ ع

ٜؿعٌ ؾعط بايكًل ايؿسٜس, ؾٗٛ ٫ ٜعطف نٝـ حيسثٗا بعس ٖصٙ اغيس٠ ايط١ًٜٛ, ٫ٚ ٜعطف إٕ نإ ٜػتطٝع إٔ ٜتصيٌ شلا ٜٚػُٞ ْؿػ٘ عبسٖا نُا نإ

َٔ قبٌ, ٫ٚ ٜعطف إٕ نإ غٝذس اغيتع٘ ؼي ن٬َٗا نُا نإ قسضيا أّ ٫ .

َطازؾٗاايه١ًُ َطازؾٗاايه١ًُ 

غسٚات

ساظ

اؾاٖـِ

َٓـاؾي

ٜططب

تـاض٠

اْؿ٬تّا

ّ( غسا٠ ايٛقت َا بري ايؿذط ٚطًٛع ايؿُؼ )

طيع

ايعابؼ اغيـيًِ

أغاؽ

 ٜػعس
َط٠ )ز( تاضات ٚترل

ؽًكّا ٚلا٠

ٚادـ

ٜػسقٗا عًٝـ٘

غاٚضت٘

داؾت َُٖٛ٘

ٖاي١

اغيطبس

ايتدلّ

خا٥ـ َهططب

 ٜعطٝٗا بهجط٠
قاضعت٘ ٚغايبت٘

 ؼطنت بهجط٠

زا٥ط٠ سٍٛ ايكُط

 َٛقـ اٱبٌ

ايػأّ / ايهٝل
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 ٛض عٓذل٠ ػاٙ قَٛ٘ ؟نٝـ نإ ؾع

ا أغهبٛٙ, نإ ٜؿعط بايكًل ايؿسٜس, ؾٗٛ ٫ ٜعطف نٝـ ٜكابًِٗ ,٫ٚ ٜعطف إٕ نإ غٝؿُِٗٗ ٜٚؿُْٗٛ٘ أّ ٫, نُا أْ٘ ٫ ٜعطف إٕ نإ غٝػهب َِٓٗ إش

ٚنا ٕ ٜؿعط بأْ٘ أقبض غطٜب عِٓٗ , ٫ٚ ٜػتطٝع اؿٝا٠ ؾِٝٗ .

 عبؼ. ٚنض . قاضٕ عٓذل٠ بري َهاْت٘ ؼي اؿرل٠َٚهاْت٘ ؼي

طف ٚمل نإ َكاَ٘ ؼي اؿرل٠ َكاّ ايػٝس ايبطٌ اؿط , ٚايصٟ ٜكسَ٘ ايػاز٠ ٜٚطؾٛا َٔ ؾأْ٘ بِٝٓٗ, ٭ْ٘ دسٜط بصيو, ٚنإ جيس عٓسٙ ايعع٠ ٚايؿ

جيس َٔ ٜعاٜطٙ بػٛازٙ أٚ بأَ٘ .

ٜهاؾض َٔ أدٌ سطٜت٘, ست٢ نًؿٛٙ باحملاٍ ؾدطز  ؾكس عاف بِٝٓٗ –ست٢ بعس ْػب٘ يؿساز  -أَا َكاَ٘ ؼي عبؼ, ؾهإ َكاّ ايعبس ابٔ ظبٝب١, 

ٜطًب َٗط سبٝبت٘ َٔ ؾِ ا٭غس .

 إزي أٟ ؾ٤ٞ اْتٗت ٖصٙ اغيكاض١ْ ؟ َٚاشا ؾعٌ عٓذل٠ بعسٖا ؟

ايؿطب٘  اْتٗت ٖصٙ اغيكاض١ْ إزي ؾعٛض عٓذل٠ بايٓسّ ع٢ً تطن٘ أقشاب٘ ؼي اؿرل٠, ٚعٛزت٘ إزي َٔ أٖاْٛٙ ٚأشيٛٙ, ٚغيٓ٘ َع شيو ؿيٌ ؼي طٝك٘ ٭ضض

ٜسؾع٘ ؾ٤ٞ غاَض يًعٛز٠.

إزي أٜٔ اػ٘ عٓذل٠ عٓسَا ٚقٌ أضض ايؿطب١ ؟

ٚ ندلٜا٤ عُ٘ ٚابٓ٘ عُطٚ.ٚنإ ًٜذأ إيٝ٘ إشا غهب َٔ أبٝ٘ أايصٟ ؾٗس ْؿأت٘ ًَٚعب٘ ٚقباٙ ؾكس تعًِ ؾٝ٘ ايطنٛب ٚايكٝس , اػ٘ إزي ايٛازٟ

 َا ايصٟ تصنطٙ عٓذل٠ عٓسَا ٚقٌ يٓاق١ٝ ايٛازٟ ؟

ؾٝبٛب ايصٟ أسب٘ ٚٚثل ؾٝ٘, ؾهإ َع٘ نـيً٘ ٫ ٜؿاضق٘, ؾهإ تاض٠ زلرل٠ ٚأخط٣ ضغٛي٘ , ٚبري شيو نإ خازَ٘ ٚدًٝػ٘, ٚنإ آخط  تصنط أخٝ٘

عٗسٙ ب٘ عٓسَا اؾتست اغيعطن١ بٝٓ٘ ٚبري دٓس ايٓعُإ, ؾًِ ٜطٙ َٔ ٚقتٗا ٫ٚ ٜعطف ٌٖ َات أّ عاز يرلع٢ إبٌ غازت٘ .

 نٝـ نإ ضيهٞ ؾٝبٛب سٝات٘ ؟

ًٗٛ ٕ ٜكهٝٗا َطسا  ٜٓعِ ؼي ضق٘, ؾ٬ ٜٗتِ إ٫ يطعاَ٘ ٚؾطاب٘ ٚقٝسٙ, ٫ٚ ٜط٣ ؼي اؿٝا٠ إ٫ َٗعي١ سكرل٠ ٫ تػتشل غ٣ٛ ايػدط١ٜ َٓٗا, ؾٝنا

ًٜٚعب ثِ ضيهٞ عٓٗا َطسا غعٝسا

إٜٔ ٚدس عٓذل٠ أخاٙ ؾٝبٛب ؟

ذلب ْازاٙ بازل٘ ؾٍٓٛ ؾٝبٛب َػطعا إيٝ٘, ثِ أخص عٓذل٠ بري ٚدسٙ سٝح نإ ٜكـ قسضيا, دايػا ع٢ً ضب٠ٛ ع١ًٝ, ؾأغطع إيٝ٘ ظٛازٙ ٚغيا اق

 شضاعٝ٘ ٫ٚ ٜكسم بأْ٘ َاظاٍ سٞ 

 َا أثط عٛز٠ عٓذل٠ ع٢ً ؾٝبٛب ؟

س َات أخصٙ ؾٝبٛب بري شضاعٝ٘ ٜكبً٘ ؼي ٚدٗ٘ ٚنتؿٝ٘ بانٝا ٫ ٜكسم بأْ٘ َاظاٍ سٝا , ؾكس ضآٙ ٖٚٛ ٜػكؽي قطٜعا بري دٓٛز ايٓعُإ, ؾـئ بأْ٘ ق

عٌ ؾٝبٛب عٓسَا أساؾي ايؿطغإ بعٓذل٠ ؟َاشا ؾ

سعٕ ؾٝبٛب ٚشيعم قًب٘, ؾكس عًِ بأْ٘ غٝبك٢ ٚسٝسا غا٥ط سٝات٘, ثِ أطًل غاقٝ٘ يًطٜض ٜطًب ايٓذا٠, ٚيٝددل قَٛ٘ مب سسخ يعٓذل٠ .

غياشا مل ٜػاعس ؾٝبٛب عٓذل٠ ؼي سطب٘ نس ؾطغإ ايٓعُإ ؟

ٜؿٝس عٓذل٠ إشا َات ؾٛاضٙ, ؾؿهٌ اشلطٚب ع٢ً اغيٛت.٭ْ٘ حيب اؿٝا٠ أنجط َٔ طعٓات ايطَاح, ؾٗٛ ئ 

 َا أثط َٛت عٓذل٠ ع٢ً قبًٝت٘ ؟

قهت ايكب١ٝ ؾٗطا ؼي سعٕ ٚبها٤ ع٢ً َٛت عٓذل٠, ٚيهٔ ظبٝب١ ؿيًت تبهٝ٘ ٫ تكسم بأْ٘ َات ٚتععِ بأْ٘ عا٥س غًٝٗا ٫ قاي١.

ا يتدؿـ عٓٗا ٚتععِ بإٔ عٓذل٠ عا٥س إيٝٗا.أَا عب١ً, ؾكس ناْت تبهٞ بها٨ ؾسٜسا ست٢ إٔ ظبٝب١ ناْت تصٖب إيٝٗ

َا ا٭خباض ايػ١٦ٝ اييت أخدلٖا ؾٝبٛب يعٓذل٠؟
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 أخدلٙ بإٔ عُاض٠ غام اغيٗط يعب١ً بعس َٛت٘,ٚقس قبٌ َايو ٚمل ٜٗتِ ٌٖ ايٓٛم َٔ ايعكاؾرل أّ َٔ ايٓػٛض.

 َاَٛقـ ؾٝبٛب َٔ عب١ً بعس َٛت عٓذل٠؟

 ٘ بٗا إ٫ عٓذل عٓسَا٣ نإ سٝا , ؾًُا ؿئ أْ٘ َات ابتعس عٓٗا ٚمل ٜعس ٜطاٖا .نإ خيؿ٢ إٔ ٜكذلب َٔ َٓاظشلا,ؾُا ٜطبط

 ٖٚٞ ؼي ْـيطٙ فطز اَطأ٠, بهت ثِ دؿؿت زَٛعٗا ثِ ْػٝت, ٖٚاٖٞ تػتعس يًعٚاز َٔ عُاض٠ بٔ ظٜاز .

 غياشا غدط عٓذل٠ َٔ اؿٝا٠ ؟

أسٝاْا أخط٣, ؾؿٝبٛب ضأ٣ عٓذل٠ ٜػكؽي بري ايؿطغإ, ثِ ؼٍٛ عٓذل٠ إزي أسس ٭ْٗا ٫ تذلى يٲْػإ أ٬َ ؾٝٗا, ؾٗٞ تهشو ي٘ أسٝاْا ٚتكػٛ عًٝ٘ 

 أتباع ايٓعُإ اغيدًكري, ٚسكل يسٜ٘ ايهجرل ٚيهٓ٘ مل ٜؿعط َٜٛا بايػعاز٠ .

 نٝـ تأنس ؾٝبٛب َٔ إٔ َٔ ٜكـ أَاَ٘ ٖٛ عٓذل٠ سكا ؟

ضؽ ايهٓسٟ )بػطاّ( بػبب عب١ً, نُا أْ٘ نإ ٜتؿشك٘ ؾٗٛ ٜعطف نٌ نإ ٜػأي٘ عٔ بعض ا٫سساخ اييت تػٝـي٘,يٝتأنس أْ٘ ٖٛ َجٌ سطب٘ َع ايؿا

 داضس١ ٚإقبع ؾٝ٘, ٚي٫ٛ شيو َا قسم بأْ٘ سٞ .

 َت٢ غتتعٚز عب١ً َٔ عُاض٠؟ ٌٖٚ ضنٝت ب٘ ؟

 ظٚدا شلا . غتتعٚز عب١ً َٔ عُاض٠ ّٜٛ عطٚب١ )اؾُع١( , ٫ٚ ٜعطف ؾٝبٛب إٕ ناْت ضان١ٝ أّ ٫, ؾ٬ ِٜٗ ضناٖا َازاّ َايو قس ضنٞ ب٘

 نٝـ ساٍٚ ؾٝبٛب ايتدؿٝـ ع٢ً عٓذل٠؟

 قاٍ ي٘ باْ٘ غٝعٚد٘ بأؾهٌ َٓٗا , بٗٓس بٓت اغيًو ظٖرل, ٚأخدلٙ بإٔ اغيًو ظٖرل قس َات ٚقس أخص ابٓ٘ قٝؼ َهاْ٘ ؼي ظعا١َ ايكّٛ .

 نٝـ غٝعٛز عٓذل٠ إزي عبؼ ؟

 كرل ؼي ططٜك٘ يًشر.قطض عٓذل٠ إٔ ٜعٛز إزي عبؼ ّٜٛ ظؾاف عب١ً, نأْ٘ عابط غبٌٝ َتعب ؾ

 نٝـ اغتطاع ؾٝبٛب إٔ ٜعٝس عٓذل٠ إزي أٜاَ٘ ا٭ٚزي ؟

 نإ ؾٝبٛب ٜتشسخ عٔ عب١ً نعازت٘ بػدط١ٜ ٚعسّ اٖتُاّ , ػيا أغهب عٓذل٠ َٓ٘ ؾذطاح ايكًب َاظايت نُا ناْت مل تؿؿٗا ا٭ٜاّ.

 ٌٖ ٜطن٢ عٓذل٠ بعب١ً إشا ضنٝت بػرلٙ ؟

 تتعٚز غرلٙ, ٚمل تبل ع٢ً عٗسٖا ي٘ بإٔ تٓتـيطٙ َُٗا طايت غٝبت٘ .قطض عٓذل٠ أ٫ ٜطن٢ بٗا إٕ ضنٝت إٔ 

 نٝـ ٜطنٝٗا عٓذل٠ ؼي ْـيط ؾٝبٛب ؟

 قاٍ ي٘ إٕ ضناٖا ٜػرل, ؾًٛ خطدت عًٝٗا بهٌ ٖصٙ ايكاؾ١ً اييت د٦ت بٗا ؾٝذلن٢ بو .

 َا ايصٟ قطضٙ عٓذل٠ بؿإٔ ايكاؾ١ً ٚايعٛز٠ إزي عبؼ؟

بؼ نُا خطز َٓٗا, ٜػع٢ ع٢ً طعاَ٘ بػُٗ٘ ٚضق٘, ٫ٚ حيطم ع٢ً داٙ ٫ٚ ْػب, ؾُا نإ ٜػهب٘ ؾُٝا َه٢ قطض بإٔ ٜٛظع ايكاؾ١ً ٚإٔ ٜعٛز إزي ع

 مل ٜعس ي٘ ق١ُٝ عٓسٙ.

 ؾطم عٓذل٠ ايكاؾ١ً؟نٝـ 

 ٜٛظع ا٭ظياٍ ع٢ً اغيػانري ٚايكعايٝو ايصٜٔ ناْٛا حياضبٕٛ َع٘ ًٜٚذإٔٚ إيٝ٘.َط ؾٝبٛب بإٔ ٜٛظعٗا ناٯتٞ.....    أ

 أسطاض ٚشلِ َا ٜؿا٩ٕٚ َٔ ايكاؾ١ً. نٌ عبٝسٙ

 اٱبٌ ايػٛزا٤ ٚايبٝها٤ ٜٛظعٗا ع٢ً ايهعؿا٤ ست٢ ٫ ٜبك٢ ؾِٝٗ ؾكرل, ٜٚٓشط َا بكٞ َٓٗا ؼي ايكشطا٤ يًػباع ٚايٛسٛف.
 ايٓٛم ايعكاؾرل ٜٗسٜٗا غيايو خت٢ ٜٓشطٖا ّٜٛ ظؾاف عب١ً يعُاض٠ ٚقَٛ٘ .

 ٚ ٖس١ٜ يعب١ً بس٫ َٔ اشلس١ٜ اييت ٚعسٖا بٗا ّٜٛ إٔ نإ غانبا ـ َٔ ايعطام ٚؾاضؽ ٚاظضبٝذإا٭ظياٍ اييت ع٢ً اٱبٌ ايػٛزا٤ ٚاييت ؼٌُ ؼ
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َطازؾٗاايه١ًَُطازؾٗاايه١ًُ

 ؾٝاؼي
خاؾت٘ ايؿهٛى

ؾاد١

تهُشٌ

َطاتع

 ؽبـٛ

اغتشط ايكتاٍ

ٜعٛز أزضاد٘

أْعاى إيِٝٗ

 اغيتكـس٠

 ايكٻبـا
ايٓهٝس٠

قشاض٣ ٚاغع١ )ّ( ؾٝؿا٤

زاخًت٘

شياز٣

 تهعـ
َٛنع ضعا١ٜ اغياؾ١ٝ )ّ( َطتع ٚاغيطاز ٬َعب قباٙ

تصبٌ

اؾتس ٚاؾتعٌ

ٜطدع

 أخدلِٖ بٛؾاتو

 اغيؿتع١ً

ضٜض يطٝؿ١ تٗب َٔ ايؿطم

 اغيٓػك١

َبط١٦

ضٚعٗا

أغؿـط

تهٔ

دس٣ٚ

آْؿّا

اْسَـٌ

َهسٚز

ّٜٛ عطٚب١

ايبطاح

ًٜٛشٕٚ

دًٛتٗـا

َتًُٗـ١

خٛؾٗـا

أؾطم ٚأنا٤

تبدٌ

ؾا٥ـس٠

ّاغابكـ

بط٨ ٚؾؿٞ

َتعب َٚطٖل

 ّٜٛ اؾُع١

ا٭َانٔ ايٛاغع١)ّ( بطشا٤

ًٜذ٦ٕٛ ٚحيتُٕٛ

ظؾاؾٗا ٚعطغٗا

 ـــ : ػيا بري ايكٛغري  ؽرل ايكشٝض  ( أ)

ــ أٍٚ َٔ يكٝ٘ عٓذل٠ بعس عٛزت٘ ٖٛ ) ؾساز ــ ؾٝبٛب ــ عب١ً (  

ـ غبع١ ــ ث٬ث١ ( أٜاّـــ عًِ عٓذل٠ إ عب١ً غتعف إزي عُاض٠ بٔ ظٜاز بعس ) عيػ١ ــ

)ب( َا ايؿهٛى ٚا٭ٖٚاّ اييت خاؾت عٓذل٠ ؼي عٛز٠ ؟ 

)ز( َا أٍٚ َهإ سطم عٓذل٠ ع٢ً ض٩ٜت٘ سري عٛزت٘ ؟ ٚغياشا ؟

  )ز( نٝـ نإ ايًكا٤ بري عٓذل٠ ٚؾٝبٛب ؟ َٚاشا تػتدًل َٔ سٛاضُٖا ؟

؟ ب يٝشطم قًبٗا( غأٍ عٓذل٠ عٔ عب١ً . ؾبُا أداب٘ ؾٝبٛب ؟ ٚؾُٝا ؾهط ؾٝبٖٛـ )

 نٝـ أَه٢ عٓذل٠ ا٭ٜاّ ايج٬خ ؟

ٔ اؿعٕقهاٖا عٓذل٠ ٖصٙ ا٭ٜاّ ؼي ايكشطا٤ ٜكٝس طعاَ٘ نُا نإ ٜؿعٌ َٔ قبٌ, ٚنإ ؼي ٖصٙ ا٭ثٓا٤ ٜعٝـ ؼي قطاع زا٥ِ َع ْؿػ٘, ؾتاض٠ ٜجٛض َ

ٕ قًب٘ طيس ٫ٚ ٜؿعط ععٕ ٫ٚ ؾطح .ا٤, ٚثايج١ ٜؿعط بٗس٤ٚ نأايكشطست٢ ٜط٣ ايهٕٛ نٝكا ب٘, ٚأخط٣ ٜؿعط بايػهب ايؿسٜس ؾٝٓطًل ظٛازٙ ؼي 

َا ايصٟ أعاز يعٓذل٠ ا٭َإ ٚاشلس٤ٚ ؼي ٖصٙ ا٭ٜاّ ؟

ْؿػ٘ نٝـ ٜػتكِٝ ناْت د٫ٛت عٓذل٠ ؼي ا٭َانٔ اييت نإ ٜطع٢ ؾٝٗا إبٌ ؾساز, ٚأٜها َا ٜطاٙ َٔ ا٭ظٖاض اييت تكِٝ بري ا٭ؾٛاى, ؾهإ ٜػأٍ 

 عـي١ُٝ ؾعط بايطاس١ ايطُأ١ْٓٝ.\نإ نًُا تصنط أْ٘ ؽًل َٔ نٌ ٖصٙ ا٭َٛاٍ ايو ٚ  ايٛضز بري ايؿٛى

 نٝـ قٛض عٓذل٠ غٓٛات إقاَت٘ يس٣ ايٓعُإ؟

قٛضٖا باْٗا غٓٛات غذٔ, ؾٖٛت ْؿػ٘ ٚقًب٘ ست٢ أْ٘ مل ٜعس ٜعطف ْؿػ٘, ٚعٓسَا عاز ٭ضض ايؿطب٘ ٚتطى اؿرل٠, أسؼ بأْ٘ ؾاضم ايػذٔ إزي 

 يتُتع بايٓٛض ٚايٓذّٛ ٚايبسض اغيتأيل.سٝح اؿط١ٜ ٚا
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 قـ ساٍ عٓذل٠ أثٓا٤ تصنطٙ يعب١ً ؼي ٖصٙ ا٭ٜاّ؟

 مل ٜٓػٗا ٚيٛ ؿـي١ ٚاسس٠, ٚنإ ٜؿعط بٗس٤ٚ عذٝب نأْ٘ ٚاثل َٔ اْتـياٖطٖا ي٘, ٚؽٌٝ قٛضتٗا ٖٚٞ َكب١ً عًٝ٘ بان١ٝ سع١ٜٓ تعٝس عًٝ٘ 

 نًُاتٗا ّٜٛ ٚزعت٘ بأْٗا غتٓتـيطٙ ٚيٛ طايت غٝبت٘ .

 نٝـ نإ ٜؿعط عٓذل٠ غصا تصنط عُاض٠ ؟

 مل ٜػهب نعازت٘ , بٌ نإ ٜؿعط بايعطـ ٚايؿؿك١ عًٝ٘, خكٛقا إشا تصنط اْكطاف عب١ً عٓ٘ ٚضؾهٗا ي٘

 نٝـ اْكه٢ ّٜٛ عطٚب١ ع٢ً عٓذل٠؟

سكا, ثِ أنٌ بعض ؿِ ايػعاٍ ايصٟ تعٚدت عب١ً بٛب , ٚيهٓ٘ مل جيسٙ, ٚتػا٤ٍ ٌٖ اْكه٢ ٖصا ايّٝٛ ٚعاز عٓذل٠ إزي ايطب٠ٛ اييت قابٌ عًٝٗا ؾٝ

 نإ عٓسٙ, ْٚاّ ٚمل ٜؿل إ٫ ع٢ً قٛت أَ٘ تٓازٜ٘.

 قـ َؿٗس بكا٤ عٓذل٠ بأَ٘ ؟

ٞٸ.  أؾام عٓذل عٌ قٛت اَ٘ تٓازٜ٘, ؾكاّ َػطعا إيٝٗا ٚاستهٓٗا ٖٚٞ تبهٝٛتكٍٛ يكس نٓت أعًِ أْو سٞ ٚغتعٛز إي

 قـ ٬َبؼ ن٬ َٔ ؾٝبٛب ٚظبٝب١ .

ا٤ ٚؼي قسَٝٗا خـ َٔ ؾطٚ أغٛز ٚؼي ٚغطٗا َٓطك١ ؾهٝت ْععتٗا َٔ ظيا٥ب غٝؿٛ ٚتعٜٓت بك٥٬س َٔ ايعكٝل ٚاغيطدإ ٚؼي ظبٝب١ يبػت س١ً ظيط

 ٜسٜٗا أغاٚض َٔ ايؿه١ ٚايصٖب ٚايهٗطَإ .

ايصٖب ٚايؿه٘, ٚظٜٔ أَا ؾٝبٛب ؾكس يبؼ عُا١َ شات ضٜؿ١ عاي١ٝ, ٚيٰي٧ تًُع َٔ ؼتٗا,ٚتًؿع بجٛب ق٢ً بايككب, ٚدعٌ ؼي ٚغط٘ غٝؿا قٌ ب

 ضق٘ بعكٛز َٔ اغيطدإ ٚؾطا٥ؽي َٔ اؿطٜط.

 َا َٛقـ عٓذل٠ َٔ ٬َبؼ أَ٘ ٚأخٝ٘ ؟

 عٓذل٠. ؼي بسا١ٜ ايًكا٤ مل ٬ٜسـيُٗا , ٚيهٓ٘ عٓسَا ٫ سـي٘ مل ٜر َتػعا َٔ ايٛقت يًتعًٝل عًٝٗا, ؾكس أت٢ اؾُٝع ٜتكسَِٗ قٝؼ بٔ ظٖرل يتش١ٝ

 ٠ عٓذل٠ ؟َاشا ؾعًت عبؼ عٓسَا عًُت بعٛز

 أغطع ايكّٛ إزي عٓذل٠ حيْٝٛ٘ ؼي طياعات, ٜتكسَِٗ قٝؼ بٔ ظٖرل ؼي آٍ دصضي١ ٚآٍ قطاز, َٚٔ ٚضا٥٘ ايػاز٠ ٚؾِٝٗ عُاض٠ بٔ ظٜاز.

 ٚدا٤ ايؿطغإ ع٢ً خٝٛشلِ ٚايؿتٝات تطؾعٔ أٜسٜٗٔ إزي مٛضٖٔ يٝـيٗطٕ َا أخصْ٘ َٔ ايكاؾ١ً.

 نٝـ نإ يكا٤ عٓذل٠ بعب١ً؟

َط٠ٚ يًكا٤ عٓذل٠ ٖٚٞ شيؿٞ ع٢ً سٝا٤ ٚخذٌ ؾسٜس, ست٢ نازت إٔ تتعجط ف ضيؿٝٗا, ٚقس ضزلت ع٢ً ؾؿتٝٗا بػ١ُ َذلزز٠ دا٥ت عب١ً بكشب١ 

 ٜـيٗط ؾٝٗا اـٛف ٚا٫ضتباى.

 َاشا ؾعًت عب١ً عٓسَا ساٍٚ عٓذل٠ إٔ ٜكبٌ ٜسٖا؟

 ٜٗا عٔ أعري ايٓاؽ, ؾًِ ػس إ٫ إٔ تكٍٛ نًُات غرل َؿَٗٛ٘سٝت عب١ً عٓذل٠, ٚعٓسَا ضؾع ٜسٖا يٝكبًٗا قبهتٗا ؼي ضؾل ٚساٚيت إٔ ػس ق٫ٛ ٜٛاض

 ٚساٚيت إٔ تؿػض ايططٜل يػرلٖا. 

 َا َٛقـ عٓذل٠ َٔ عب١ً عٓسَا ساٚيت ا٫ْكطاف ؟

 ٚدس ْؿػ٘ ٜٝٓطل بػرل ٚعٞ )غٝستٞ( , ػيا أثاض َط٠ٚ أختٗا ؾكاست قا٥ً٘, أَا زلعتِ قٛي٘ عٓذل عبس عب١ً؟ ؾاْؿذط اؿانطٕٚ بايهشو

 خبح َط٠ٚ ؼي عس٠ َٛاقـ ؟ؿيٗط 

كا٤ ٚدست يكا٤ عٓذل٠ بعب١ً أقٌ ػيا تٛقعت ؾكايت سػبت أْو غتدطؿٗا , ؾهشو اؾُٝع, ثِ أنشهت ايكّٛ عٓسَا قاٍ عٓذل٠ يعب١ً ًؼي بسا١ٜ اي

 غٝستٞ, ٚأسطدت عب١ً عٓسَا قايت شلا ٖا ٖٛ تعًكٞ بطقبت٘ نُا نٓت تكٛيري .

 ؟َا َٛقـ ن٬ َٔ عٓذل٠ ٚعب١ً َٔ َط٠ٚ 

٬َٗا مل ٜعس ٜػهب عٓذل٠ َٔ ن٬ّ أخت٘, ؾٗٞ تصنطٙ بأؾهٌ أٜاَ٘, أَا عبً٘ ؾكس أسػت َط٠ٚ بإٔ ٚد٘ عب١ً ٜٓطل بهطاٖٝتٗا ٚايػهب َٓٗا , ٚإٔ ن

 َاظاٍ ٜػٝفي عب١ً.
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 قٛض سؿٌ ظؾاف عٓذل٠ ٚعب١ً ؟

ايؿطغإ ٜطقكٕٛ ع٢ً خٝٛشلِ ٜٚتػابكٕٛ, ٚخطز ؾِٝٗ غطبت ايؿُؼ ؼي شيو ايّٝٛ ٚقس أعست ايكب١ًٝ سؿ٬ عـيُٝا يعؾاف عٓذل٠ بعب١ً, ٚنإ ؾٝ٘

عٓذل٠ ٚظٛاضٙ عبً٘ ع٢ً دٛازٖا , ثِ اْطًل ظٛازٙ ٚغؽي اؿ١ً ٜٓؿس بؿعطٙ .

 قـ ايػطازم ايصٟ بات ؾٝ٘ عٓذل٠ ٚعب١ً ي١ًٝ ظؾاؾُٗا ؟

شا أقٝت قٛا٥ُٗا, ؾكس ناْت سٛاؾٝ٘ غيس١ٜٓ إٌ ايعطب تتشسخ عٓ٘ نأْ٘ انإ غطازم عـيِٝ أقاَ٘ شلُا ؾٝبٛب, أٖساٙ نػط٣ يعٓذل٠, ٚؿيًت قبا٥

٘ ٛم اؾٛاٖط اغيٓجٛض٠ ع٢ً دٛاْبق٠٬ بٓكٛف ايصٖب ٚناْت زعا٥ُ٘ ًَبػ١ بكؿا٥ض ايؿه١, ؾإشا أن٦ٝت ؾٝ٘ اغيكابٝض ؼي ايًٌٝ تٮ٭ت ؾٛم ؾك

) ا ( اْػب نٌ عباض٠ ػيا ًٜٞ  إزي قا٥ًٗا : ـــ 

َٓص ؾاضقتين اْو عا٥س إيٞ َٜٛا ....................     ــــ ؾإْٞ أسب زلاع اؿسٜح َٓٗا ........................ـــ يكس نٓت أسؼ   

نٝـ عدل ؾتٝإ عبؼ عٔ ؾطستِٗ ؟ -2

إزي أٜٔ اػ٘ عٓذل٠ بعس شيو ؟ قـ اغيهإ ايصٟ اػ٘ إيٝ٘ ؟ -3

عاف عٝؿ١ ايؿكطا٤ ؟  ب ( نٝـ أَه٢ عٓذل٠ ا٭ٜاّ ايت٢ غبكت ظؾاف عب١ً ؟ٚغياشا

دـ ( نٝـ ناْت ْـيط٠ عٓذل٠ إزي ايػ٢ٓ ٚايجط٠ٚ بعس إٔ أقٝب ؾ٢ سب٘ ؟ 

 ز   ( غياشا نإ ٜٗسأ ْؿػا سري ٜتصنط أْ٘ ؽًل َٔ اغياٍ ايص٣ طيع٘ ؟ َٚا ضأٜو ؟ 

( قـ ؾعٛض عٓذل٠ عٓسَا ؽًل َٔ ا٭َٛاٍ ايت٢ أت٢ بٗا َٔ ايعطام ؟ ٚغياشا أسؼ ب٘ ؟ ٖـ 

ـ٪اٍ ايجــــــاْٞايػـــــ 

:نع ع١َ٬ ) قض ( أَاّ ايعباض٠ ايكشٝش١ ٚ عباض٠ )خطأ ( أَاّ ايعباض٠ اـاط١٦ ؾُٝا ًٜٞ  أ  (

(    ض٠ بٔ ظٜاز )  ــ أسؼ عٓذل٠ بايطاس١ بعسَا ؽًل َٔ ا٭َٛاٍ          )                   (    ـــ أمت َايو بٔ قطاز ظٚاز عب١ً َٔ عُا

 عطٚز عٓذل٠ ع٢ً بٝت َايو قبٌ ضسًت٘ إزي ايعطام ؟  *   ( مب تؿػط :) ب 

( َا ؾعٛض عٓذل٠ عٓسَا ؽًل َٔ ا٭َٛاٍ ايت٢ ظيًٗا َع٘ َٔ اؿرل٠ ؟  ز )

 ( مل اٖتِ عٓذل٠ بّٝٛ عطٚب١ ؟ ٌٖٚ ؼككت كاٚؾ٘؟ز  )

س اْتباٖ٘ ؾٝٗا ؟( ٚنض نٝـ مت ايًكا٤ بري عٓذل٠ ٚظبٝب١ ؟ َٚا ايصٟ ؾٖـ )

َطازؾٗاايه١ًَُطازؾٗاايه١ًُ

ؾذـاز

تعذلٜ٘

اؾ٣ٛ

ٜعطز

ؾاٖت

ت٬ؾٝل

بًري )ّ( ؾرايططٜل ايٛاغع بري د

 تكٝب٘ ٚتٓتاب٘

 ؾس٠ اؿعٕ
 ضيٝـٌ

 سػٓت× قبشت ٚتؿٖٛت 

 أؾهاٍ ٚأيٛإ

شيٓطكت

غـ٬

خؿـط

تتٛاضٟ

ٜتطاضزٕٚ

غُط٠

ؾست ٚغطٗا

شنط× ْػـ٢ 

سٝا٤ ٚخذـٌ

ؽتؿٞ

ٜتػابكٕٛ

ؾس٠ )ز( غُاض
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 َا أ١ُٖٝ ايعٌُ ؼي سٝا٠ اٱْػإ ؟ 1ؽ

    . ايعٌُ ٖٛ أغاؽ اغتُطاض اؿٝا٠ ٚضقٝٗا 

 غياشا أقبض اجملتُع عاد١ َاغ١ إزي ايعٌُ ايتطٛعٞ ؟ 2ؽ

     . بػبب تطٛض اجملتُعات 

 َا اغيككٛز بايعٌُ ايتطٛعٞ ؟ 2ؽ

        ٛب٘ َٔ أدٌ َػاعس٠ اٯخطٜٔ زٕٚ اْتـياض َكابٌ َازٟ أٚ َعٟٓٛ .ايعٌُ ايتطٛعٞ ٖٛ ايعٌُ ايصٟ ْك ّ 

 اغيكطٜٕٛ حيبٕٛ ايعٌُ ايتطٛعٞ . ٚنض َبٝٓا نٝـ ضيهٔ ا٫غتؿاز٠ َٔ شيو . 3ؽ

      .  شيٌٝ ايؿدك١ٝ اغيكط١ٜ إزي َػاعس٠ اٯخطٜٔ زٕٚ إٔ ٜٴطًب َٓٗا َػاعس٠ 

 ايعٌُ ايتطٛعٞ ؟ ػــــــاٙاغيكطٜري نٝـ ضيهٔ ا٫غتؿاز٠ َٔ ا٫ػاٖات اٱجياب١ٝ يس٣  4ؽ

       ايك١ُٝ ؼي ْؿٛؽ أبٓا٥ٓا . ٖصٙجيب عًٝٓا  تعُٝل 

 َا أ١ُٖٝ ايعٌُ ايتطٛعٞ ؟5ؽ

      . بايعٌُ ايتطٛعٞ ؼٌ اغيؿه٬ت اييت ٫ تػتطٝع ايسٚي١ ٚسسٖا سًٗا ؾ٬بس َٔ تعإٚ ا٭ؾطاز َع ايسٚي١ ٚاقتػاّ اغيٗاّ َعٗا 

 ا َٔ َػاعس٠ اٯخطٜٔ؟ .َاشا ٜعٛز عًٝٓ 6ؽ

 -:  ؼي ايعٌُ ايتطٛعٞ ؾٛا٥س نجرل٠ أُٖٗا 

      . ؽًٝل ايٓؿؼ َٔ ا٭ثط٠ ؽًٝل ايٓؿؼ َٔ ايهآب١ . ظٜاز٠ ايجك١ بايٓؿؼ ٚؼٌُ اغيػ٦ٛي١ٝ 

     . ت١ُٝٓ َٗاضات إعُاٍ ايعكٌ ٚايكسض٠ ع٢ً سٌ اغيؿه٬ت . اغتجُاض أٚقات ايؿطاؽ 

 ع٢ً َؿاعط ايؿطز ؟ َا أثط ايعٌُ ايتطٛعٞ 7ؽ

      . بعس ايتُطؽ ع٢ً َػاعس٠ اٯخطٜٔ غٝذس اٱْػإ ايػعاز٠ ؼي شيو 

 َا أِٖ َتطًبات ايعٌُ ايتطٛعٞ ؟ 8ؽ

      . ٜتطًب ايعٌُ ايتطٛعٞ َٔ ايؿطز اغيطإ ٚايتسضٜب ٫نتػاب نجرل َٔ اغيٗاضات غيػاعس٠ شٟٚ ا٫ستٝادات اـاق١ 

 ٟ ا٫ستٝادات اـاق١ ؟َا أِٖ َتطًبات َػاعس٠ شٚ 9ؽ

     .  َِػاعس٠ شٟٚ ا٫ستٝادات  اـاق١ تتطًب اٱغياّ غكا٥كِٗ ٚنٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َعِٗ ٚتكسِٜ ايعٕٛ شل 

 اشنط بعض ػاضب ايسٍٚ اييت أعذبت ايهاتب ؼي ايعٌُ ايتطٛعٞ  10ؽ

     اغيساضؽ ؼي اٱداظات ايكٝؿ١ٝ ع٢ً ايكٝاّ بهجرل َٔأعذب٘ إسس٣ ايسٍٚ ٖٚٞ تؿذع أبٓا٤ٖا ع٢ً ايعٌُ ايتطٛعٞ ٚشيو بتسضٜب ط٬ب 

 اٍا٭عُاٍ نايتؿذرل ٚاؿٝان١ ٚايٓذاض٠ ٚضعا١ٜ ا٫طؿاٍ ؼي اغي٬د٧ ٚنباض ايػٔ ٚتعًِ َباز٨ اٱغعاؾات ا٭ٚي١ٝ ٫ٚ ٜػُض يًطايب با٫ْتك         

 َٔ اغيطس١ً اٱعساز١ٜ إ٫ بادتٝاظ ٖصا ايتسضٜب .         

 ٌ ايتطٛعٞ ؼي َكط َتعسز٠ . ٚنض شيو فا٫ت ايعُ 11ؽ

    فا٫ت ايتطٛع ٫ سكط شلا سٝح ٫ ٜطتبؽي ايتطٛع سيطس١ً غ١ٝٓ َع١ٓٝ أٚ ظَٔ قسز ٫ٚ ٜكتكط ايعٌُ ايتطٛعٞ ع٢ً ا٭ؾطاز ؾـؿٞ َكط 

 طيعٝات َٚ٪غػات تكّٛ ع٢ً ايعٌُ ايتطٛعٞ ٚتكسّ خسَات د١ًًٝ ٭بٓا٤ ٖصا ايٛطٔ .         

 و نطايب إٔ تكّٛ بايعٌُ ايتطٛعٞ ؟نٝـ ضيهٓ 12ؽ
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  ٕٜٛطعاٜٙبشح عُٔ  أٚ ؾٝداحيتاز إزي َٔ ٜعاؾ٘ ,  أٚ َطٜهاٚعاد١ إزي َٔ ٜعًُ٘ ,  داضٙ أَٝاايطايب ضيهٓ٘ َعاٚي١ ايعٌُ ايتطٛعٞ ؾكس ٜه . 

 َا زٚض ايعٌُ ايتطٛعٞ ؼي تك١ٜٛ بٓا٤ اجملتُع ؟ 13ؽ

 . ٜكٟٛ أٚاقط احملب١ بري أبٓا٤ ا٭١َٜس ايؿعٛض با٫ْتُا٤ إزي ٖصا ايٛطٔ . ٜع  .حيكل ايتهاؾٌ ا٫دتُاعٞ ايصٟ زعا إيٝ٘ زٜٓٓا اؿٓٝـ 

 َعٓاٖا ايه١ًُ َعٓاٖا ايه١ًُ

 شيطٜٔ ٚتسضٜب َطإ قسض ق١ُٝ

 َعطؾ١ اٱغياّ ؽًـ× تكسّ  ضقٞ

 قؿاتِٗ)ّ( خكٝك١  خكا٥كِٗ ايٓاؽ )ز( اـ٥٬ل اـًٝك١

 ػاعس٠ اغي ايعٕٛ حيتكط × ٜعـيِ  جيٌ

 تؿك٬ٝ× نًٝا / ب٬ تعُل  إطيا٫ ٬ََض )ز( طبا٥ع طبٝع١

 اـٝاط١ اؿٝان١ زقكٓا أَعٓا

 أغؼ )ّ( َبسأ  َباز٨  اغيككٛز ؾسٜس٠ َاغ١

 حيـيط × ٜتاح  ٜػُض أؾس  َػٝؼ 

 ؽطِّٞ ادتٝاظ ا٭ثكاٍ /ا٭ظياٍ )ّ( ايعب٤ ا٭عبا٤

 قـ ع٢ًٜتٛ ٜكتكط ع٢ً ا٭َٛض اغي١ُٗ )ّ( ١َُٗ اغيٗاّ

 سكرل٠× عـي١ُٝ  د١ًًٝ تسْؼ× تٓكٞ  ؽًل

 ػياضغ١ َعاٚي١ اٱٜجاض  × سب ايٓؿؼ  ا٭ثط٠

 ٜػتػين عٔ× ٜعٛظ  حيتاز إزي ايؿطح× اؿعٕ )ز( نآبات  ايهآب١

 اغيا٥ٌ عٔ ايباطٌ  اؿٓٝـ ايتُطٕ ٚايتسضب ايتُطؽ 

 ايتعإٚ ايتهاؾٌ تذلى× تٓتـيِ  تٓدطؾي

 ضٚابؽي /ع٬قات )ّ( آقط٠ أٚاقط يعاَٞ اؾدلٟ اٱ× ا٫ختٝاضٟ  ايتطٛعٞ

 

 

 

 َا ايجط٠ٚ اؿكٝك١ٝ نُا ٜط٣ ايهاتب ؟ 1ؽ

    ايجط٠ٚ اؿكٝك١ٝ ٖٞ ايعكٌ ٚا٭زب ٖٚٞ عٓسٙ خرل أيـ َط٠ َٔ ثط٠ٚ ايؿه١ ٚايصٖب 

 غياشا ٫ ٜأغـ ايهاتب ع٢ً تطى ابٓ٘ ؾكرلّا َٔ بعسٙ ؟ 2ؽ

    ايؿه١ ٚاغياٍ . ٚ ٞ يٝؼ غ٢ٓ اغياٍ ٚيهٔ ايجط٠ٚ اؿكٝك١ٝ ٖٞ ايعكٌ ٚا٭زب ٖٚٞ خرل َٔ ايصٖب٭ٕ ايهاتب ٜط٣ إٔ ايػ٢ٓ اؿكٝك 

 َا ايصٟ ضداٙ ايهاتب يٛيسٙ ؟ 3ؽ

      . ضدا ايهاتب إٔ ٜذلى ي٘ ثط٠ٚ َٔ ايعكٌ ٚا٭زب 

 َا ايتٓؿ١٦ اييت أضاز ايهاتب إٔ ٜٓؿ٧ ابٓ٘ عًٝٗا ؟ 4ؽ

    ُسا ع٢ً ْؿػ٘ ؼي ؼكٌٝ ضظق٘ ٚتهٜٛٔ سٝات٘ ٫ ع٢ً ايجط٠ٚ اييت ٜذلنٗا ي٘ أبٛٙ  .أضاز ايهاتب ٫بٓ٘ إٔ ٜٓؿأ َعت 
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َا مثط٠ اعتُاز اٱْػإ ع٢ً ْؿػ٘ ؟ 5ؽ

. ْٕؿأ َعتُسا ع٢ً ْؿػ٘  ْؿأ ععٚؾا عٝٛؾا َذلؾعا ٫ ٜتطًع إزي َا ؼي ٜس غرلٙ ٚ ٫ ٜػتعصب طعِ ايكسق١ ٚ اٱسػا َٔ

اتب ٫بٓ٘ ؟َا اؿٝا٠ اييت أضازٖا ايه 6ؽ

 . ٘ٝحيٝا َعطن١ اؿٝا٠ ٜكاضع ايعٝـ ٜٚػايب٘ ٜٚعاسِ ايعاًَري سيٓهب                        . ضيط ظُٝع ايطبكات ٚخيايؽي طيٝع ايٓاؽ

 . ٜؿهط ٜٚذل٣ٚ ٚجيطب ٚخيتدل ٜٚكاضب ا٭َٛض بأؾباٖٗا ْٚـيا٥طٖا ٜٚػتٓتر ْتا٥ر ا٭ؾٝا٤ َٔ َكسَاتٗا

   ٠ ٜٚٓٗض أخط٣ ٚخيط٤ٞ سٝٓا ٚ ٜكٝب أسٝاْا ؾُٔ ٫ خيط٤ٞ ٫ ٜكٝب َٚٔ ٫ ٜعجط ٫ ٜٓٗض .ٜعجط َط 

  ٜصٚم َطاض٠ ايعٝـ ٜٚؿاٖس بعٝٓٝ٘ ب٪ؽ ايب٪غا٤ ٚؾكا٤ ا٭ؾكٝا٤ ٜٚػُع بأشْٝ٘ أْات اغيتأغيري ٚظؾطات اغيتٛدعري

نٝـ ٜٓـيط ايهاتب إزي أخطا٤ اؿٝا٠ ٚعجطاتٗا ؟ 7ؽ

  ٚعجطاتٗا َؿٝس٠ يٲْػإ ؾُٓٗا ٜتعًِ ٜٚكٌ إزي ايكٛاب  ؾُٔ ٫ خيط٤ٞ ٫ ٜكٝب َٚٔ ٫ ٜعجط ٫ ٜٓٗض .أخطا٤ اؿٝا٠

غياشا أضاز ايهاتب ٫بٓ٘ إٔ خيايؽي ايؿكطا٤ ٚايب٪غا٤ ؟ 8ؽ

  َُِٖٗٛ ٚآ٫َِٗ إٕ نإ سـي٘ ؼيأضاز ايهاتب ٫بٓ٘ إٔ خيايؽي ايؿكطا٤ ٚايب٪غا٤ يٝؿهط اهلل ع٢ً ْعُت٘ إٕ نإ خرلا َِٓٗ ٜٚؿاضنِٗ ؼي

اؿٝا٠ َجٌ سـيِٗ .          

َا ايصٟ ٜعٛز ع٢ً اٱْػإ َٔ كايط١ ايؿكطا٤ ؟ 9ؽ

 . ُِٝتُٓٛ ؼي ْؿػ٘ عاطؿ١ ايطؾل ٚايطظي١ ؾٝعطـ ع٢ً ايؿكرل عطـ ا٭ر ع٢ً ا٭ر ٜٚطسِ اغيػهري ضظي١ اؿُِٝ يًش

ين ؟غياشا ٜؿهٌ ايهاتب ايٓاؾ٧ ايؿكرل ع٢ً ايٓاؾ٧ ايػ 10ؽ

 . ٭ْ٘ ُٜٓٛ ٚتُٓٛ َع٘ عاطؿ١ ايطظي١ ٚايطؾل بايؿكطا٤ ٚاغيػانري

مب أٚق٢ ايهاتب ابٓ٘ ؟ 11ؽ

-:  أٚق٢ ايهاتب ابٓ٘ سيا ًٜٞ

 .  ٌُايعٌُ ٚا٫دتٗاز ؾٗٛ مل خيًل إ٫ يًع                                  . ٘عسّ ا٫عتُاز ؼي سٝات٘ إ٫ ع٢ً ْؿػ

   ٜسٙ َا ظضعت٘ أ٫ حيكس غرل .                                                     إٔ ٜعًِ ْؿػ٘ إٕ مل جيس َعًُا

    . إٕ ناقت ب٘ اغيساضؽ ؾًٝسضؽ ؼي َسضغ١ ايهٕٛ ؾؿٝٗا نٌ عًّٛ اؿٝا٠

   . إٔ ٜػرل ؼي ا٭ضض غاعٝا ع٢ً ضظق٘ غرل َعتُس ع٢ً ٚؿيا٥ـ اؿه١َٛ

   ايػين أسػٔ سا٫ َٔ ايٓاؾ٧ ايؿكرل . أ٫ ٜكسم إ ايٓاؾ٧

نٝـ ٜػتؿٝس اٱْػإ َٔ ايعَٔ ؟ 12ؽ

 . ٜػتؿٝس اٱْػإ َٔ ايعَٔ بإٔ ٜتعًِ َٓ٘ ؾايعَإ خرل َ٪زب

َسضغ١ ايهٕٛ خرل َعًِ . ٚنض 13ؽ

 . َسضغ١ ايهٕٛ خرل َعًِ ٭ٕ ؾٝٗا عًّٛ اؿٝا٠ بأنًُٗا

٥ـ اؿه١َٛ ؟مب ٚقـ ايهاتب َٔ ٜعتُسٕٚ ع٢ً ٚؿيا 14ؽ

 . ٚقـ ايهاتب ايصٜٔ ٜعتدلٕٚ ٚؿيا٥ـ اؿه١َٛ َٚٓاقبٗا غُٓا باْ٘ قعس٠ عذع٠

نٝـ ٜتعًِ اٱْػإ َٔ ايطٝٛض ؟ 15ؽ

  ٜ٘تعًِ اٱْػإ َٔ ايطٝٛض إٔ ٜػع٢ ؼي ا٭ضض ٜؿتـ عٔ ضظق٘ نُا تؿعٌ ايطٝٛض َع أْٗا ٫ شيًو عكٌ اٱْػإ ٚقٛت

بٗط سيٓـيط ا٭غٓٝا٤ ؟ٕٓ أ٫ ٜغياشا جيب ع٢ً اٱْػا 16ؽ
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    ٭ٕ ايػين يٝؼ أغعس سا٫ َٔ ايؿكرل ٚإٕ زٍ َـيٗطٙ ع٢ً ايػعاز٠ ؾًهٌ ْؿؼ َُٖٛٗا ٚآ٫َٗا ُّٖٚٛ ايؿكط ع٢ً ؾستٗا أقٌ ُّٖٛ اؿٝا٠ 

 نٝـ حيكٌ اٱْػإ ع٢ً ايػعاز٠ ؼي ايسْٝا ؟ 17ؽ

 -ٜكٌ اٱْػإ إزي ايػعاز٠ ؼي ايسْٝا عٔ ططٜل : 

 هُرل تكٞ ْٚؿؼ ٖاز١٥ ٚقًب ؾطٜـ .ايتُتع ب 
 . ٘إٔ ٜعٌُ بٝسٜ٘  ؾرل٣ بعٝٓ٘ مثطات أعُاي٘  تُٓٛ بري ٜسٜو ٚتذلعطع ؾٝؿطح بط٩ٜٚتٗا ؾطس١ ايعاضع بعضع 

 َعٓاٖا ايه١ًُ َعٓاٖا ايه١ًُ

 ضخا٤× ؾس٠ / ؾكط  ب٪ؽ إعذاب اؾتتإ

 غعاز٠× ؾس٠ / عػط  ؾكا٤ سعٕ / ْسّ آغـ

 ايػعسا٤× ايتعػا٤ )ّ( ؾكٞ  ٝا٤ا٭ؾك أٜاؽ× أشي٢ٓ  أضدٛ

 ؾطح× سعٜٔ  َبت٦ؼ

 تأٖٚات )ّ( أ١ْ أْات َعٝل× َعري )ز( أعٛإ  عٕٛ

 ؾٗكات× إخطاز ايٓؿؼ )ّ( ظؾط٠  ظؾطات طاَعا× ظاٖسا  ععٚؾا

 , َتُػها , عاؾكا قبا× ناضٖا /  تاضنا  عٝٛؾا

 اغيتأغيري َتٛدعري َتٓعٖا َذلؾعا

 ْكٝب٘ )ز( سـيٛؿي  ٘سـي ٜأٌَ / ٜت٢ُٓ ٜتطًع

ُٻا٤  اؿُِٝ اغيتػامل× اغيتكاضع  اغيعذلى  ايًسٚز× ايكطٜب )ز( أسٹ

 آَٔ× خا٥ـ  خاف ٜٗازٕ× ٜػايب  ٜكاضع

 عصضا× يَٛا  عتبا اغيككٛز ٜػابل ٜعاسِ

 ايكػرل )ز( ايٓـ٤  ايٓاؾ٧ حياٍٚ إٔ ٜكٗطٙ ٜػايب٘

 ٜعتدلٕٚ ٜعسٕٚ ٜتعذٌ× ٜؿهط بتٌُٗ   ٜذل٣ٚ

 جياًَِٗ حيابِٝٗ َجاشلا )ّ( ؾب٘أ أؾباٖٗا

 ايهػازي )ّ( قاعس ايكعس٠ )ّ( ْـيرل٠  ٗاأؾباٖ ْـيا٥طٖا

 خيؿٝو× ٜـيٗطى  ٜدلظى ٜػتدًل ٜػتٓتر

 تٓذٛ× تؿ٢ٓ  تًٗو أٚشلا )ّ( َكس١َ  َكسَاتٗا

 أعذبو ضاقو ٜٓٗض× ٜعٍ  ٜعجط

 أقٌ× أنجط  أٚؾط ٜتهاغٌ× ٜكّٛ ٜٚٓؿؽي  ٜٓٗض

 أؾسٖا× أغًٗٗا  ْٛٗاأٖ تٓشطف× تعتسٍ  تػتكِٝ

 ٚنٝع× عـيِٝ )ز( ؾطؾا٤  ؾطٜـ أَٛض )ّ( ؾإٔ ؾ٦ٕٛ

 تُٓٛ  تذلعطع ْاؾص٠ )ز( ؾطف / ؾطؾات ؾطؾ١

 ؼعٕ× تؿطح  تػتبؽي  ض٩ٜتِٗ َطآِٖ
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 ؾكٗا ؾًشٗا ٜٓؿكٌ× ضياظز  خيايؽي

 دب١ٗ )ز( أددي/ أدب١ٓ / دٴدي دبٝٓ٘ س٠ٚ٬× يصع  َطاض٠ 

 ايؿكطا٤ )ّ( با٥ؼ  ايب٪غا٤ 

 

 

 

 نٝـ ضيهٔ ؼسٜس ايكهاٜا اييت تؿػٌ باٍ ؾعب َعري ؟ 1ؽ

    ضيهٔ ؼسٜس ايكهاٜا اييت تؿػٌ باٍ ؾعب َعري َٔ خ٬ٍ َطادع١ َا نتب١ ايهتاب َٔ ٖص ايؿعب يٓط٣ أٟ ا٭ؾهاض تذلزز أنجط 

 َا أِٖ ايكهاٜا اييت تؿػٌ اجملتُعات ايعطب١ٝ َٓص أٚاخط ايكطٕ اغيانٞ ؟ 2ؽ

   ٜ ؿػٌ اجملتُع ايعطبٞ نُا ٜـيٗط َٔ نتابات ايهتاب ايعطب ٖٞ قه١ٝ اؿط١ٜ أنجط َا 

 َا ايسيٌٝ ع٢ً اْؿػاٍ ايعطب بكه١ٝ اؿط١ٜ ؟ 3ؽ

    . ٜسٍ ع٢ً شيو نجط٠ تطززٖا ع٢ً أق٬ّ ايهتاب ٚأيػ١ٓ اـطبا٤ ٚاغيتشسثري 

 تطٛضت ؾهط٠ اؿط١ٜ عٓس ايعطب ٚاتػعت . ٚنض شيو  4ؽ

   ؿط١ٜ ناْت تعين سل اغيكطٜٔ  ؼي ايؿٛض٣ ؼي أَٛض ب٬زِٖ .ؼي ايبسا١ٜ ن١ًُ ا 

      1919ثِ دا٤ اغيػتعُط ا٭دٓيب ؾأقبض َع٢ٓ اؿط١ٜ ايتدًل َٔ اغيػتعُط ؾتؿذطت ثٛض٠ . 

     ٌتُٓٛ ٚتعزاز. ٚؿيًت ٖصٙ ايتٝاضات سط١ٜ ايؿٓإ ٚا٭زٜب (/ سط١ٜ اغيطأ٠ / سط١ٜ ا٫قتكاز ايٛطين )ثِ ؿيٗطت أْٛع دسٜس٠ َٔ اؿط١ٜ َج 
  نتشطض ايؿ٬ح َٔ تػًؽي قاسب ا٭ضض ,ٚؼطض ايعاٌَ َٔ ؼهِ قاسب ايعٌُؾؿتشت أبٛابا ٚاغع١ يًشطٜات ا٫دتُاع١ٝ  1952ٛض٠ ؿيٗطت ث . 

 َا اـطط ايصٟ ْٛادٗ٘ ؼي ايبشح عٔ اؿط١ٜ ؟ 5ؽ

      ا٫غتعُاضن ١ تٗسف إزي ايتدًل َٔ ايكٝٛز اييت تهبًٓا , أٟ إٔ اؿطٜ اؾاْب ايػًيبٖصا اـطط إٔ أٖساؾٓا َٔ اؿطٜات تٓشكط ؼي 

 بعس ايتدًل َٔ ايكٝٛز أٟ اؾاْب اٱجيابٞيهٓٓا ٫ ًْتؿت إزي  ( ايؿ٬ح َٔ اغتبساز َايو ا٭ضض  ؼطض –ؽًل اغيطأ٠ َٔ طػٝإ ايطدٌ  –     

 داْب ايعٌُ ٚا٫ْط٬م مٛ ايتكسّ .                        

 بري داْبري ؼي اؿط١ٜ . ٚنض قاضٕ ايهاتب 6ؽ

       ايتدًل َٔ ايكٝٛز ٚا٭غ٬ٍ ٖٚٛ داْب َِٗ ٚيهٔ يٝؼ ناؾٝا . اؾاْب ايػًيب ٖٛ : 
        ٞداْب ا٫ْط٬م ٚايعٌُ بعس ايتدًل َٔ ايكٝٛز . اؾاْب اٱجياب ٖٛٚ : 

 نٝـ ضيهٔ ؼكٝل اؾاْب اٱجيابٞ يًشط١ٜ ؟  7ؽ

     ايعٌُ  َٝسإ إ٫ سيعطؾ١ طبٝع١  جيابٞ يًشط١ٜ باَت٬ى اٱْػإ ايكسض٠ ع٢ً ايعٌُ ٚئ تتٛؾط ٖصٙ ايكسض٠ ضيهٔ ؼكٝل اؾاْب اٱ 

 نٝـ قاضٕ ايهاتب بري اؿاْبري ايػًيب ٚاٱجيابٞ يًشط١ٜ ؟ 8ؽ

         ٜٚؿدبؽي( َا ؾا٤ , أَا َٔ ٜٓطًل ؼي ايصٟ ٜهتؿٞ باؾاْب ايػًيب َجٌ ايطؿٌ ايصٟ أعطٞ ٚضق١ ٚقًِ بعس عٓا٤ ؾسٜس ؾأخص خيؽي َا ؾا٤ أ( 

 اؾاْب اٱجيابٞ يًشط١ٜ نايؿٓإ ايصٟ أعطٞ يٛس١ ٚأيٛاْا ٚؾطؾا٠ يرلغِ َا ؾا٤ ؾأبسع ٚضغِ أطيٌ ايًٛسات .             

 ٖٓاى ؾطم بري سط١ٜ َٔ ٜعًُٕٛ ٚسط١ٜ َٔ ٫ ٜعًُٕٛ . ٚنض .  9ؽ

        ًيب بٌ تٓطًل بعسٙ إزي اؾاْب اٱجيابٞ أَا ايصٜٔ ٫ ٜعًُٕٛ ؾ٬ ٜٓـيطٕٚ إزي اؿط١ٜ إ٫ سط١ٜ ايصٜٔ ٜعًُٕٛ ٫ تتٛقـ عٓس اؾاْب ايػ 

 َٔ داْبٗا ايػًيب .                 



83

َعٓاٖاايه١ًَُعٓاٖاايه١ًُ

قُٝتٗا )ز( أخطاضخططٖااٯضا٤ )ّ( ؾٹِهطا٭ؾهاض

تتعس٣× تتشسز تٓشكطاعتكازٟؿيين

تطًكٓا× تكٝسْا ٓاتهبًقشـ )ّ( قشٝؿ١قشا٥ـ

ؿيًِ / ددلٚتطػٝإتػابلتٓاؾؼ

ٚٳٍ ا٭ٚزي ؿيًِ اغتبساز ا٭خط٣× )ز( اُ٭

َٔ نٓاٜات ايعسز َجٌ نصانٝتاغيتتبعاغيتعكب

عذعٙ× قسضت٘ / إَهاْ٘   َػتطاع٘ ططٜل )ز( َػاضات َػاض

ايػرل إزي ايػا١ٜ)ز( أؾٛاؾي ؾٛطاٜػٌٗ× ٜكعب عًٝ٘ ٜتعصض عًٝ٘

طًٝل× َكٝس َػًٍٛؽًٝٓاتكٛضْا

ضيشٛٙ× ٜهتب٘ خيط٘نشاي١ / غطش١ٝ× بعسّا عُكا 

خؿاٜا )ّ( غطأغطاضاغيػتعُطاحملتٌ

ٜكًس× ٜبتهط ٜبسعايتكٝس× ايتدًل َٔ ايتشطض َٔ

تؿطن٘شيًٝ٘اغذلاست× تعبت عب٦ت

سهٛض ايصٖٔ )ز( بسا٥٘ايبس١ْٜٗتأخط / ْبط٧ًْبح

ايؿطٚم)ّ( ايؿاضم  ايؿٛاضمعكب )ز( آثاضأثط

ططٜكٗا )ز( زضٚب زضبٗاأْٛاع /أقٓاف )ّ( نطبايهطٚب

خاغط٠× َٓتذ١ َطع١غٝطط٠ ٚؼهِتػًؽي

تعٜستجطٟغطٜع١× َسقك١ ؾاسك١

ؼهِ / تأَطتكهٞنا١َٓنؿ١ًٝ


